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Rykmentistä tulleessa marssikdskyssä oli meidät määrätty menemään Johanneksen Kolmikesälän kylään ja
perustamaan sinne Joukkosidontapaikka peräänryvien
joukkojemme tarpeiksi.
Kulkemallamme tiellä ei ollut enä pitkään aikaan ollut
ajoneuvoja eikä miehiä ja mitä pitemmälle matkasimme
sitä autiommalta ja hiljaisemmalta kaikki näytti. Tietä oli
päivällä pommitettu lentokoneista ja tienvieren kuopista
oli tielle lentänyt hiekkaa ja kiviä. Toresimme siis helposti, ettei kukaan ollut ainakaan ajaen kulkenut tätä tietä
sitten iltapäivän.
Oli yhdentoista paikkeilla yöllä, mutta melko valoisaa,
kun kuutamo oli kirkas. Meillä oli siinä kolonnassarnme

viisi reke"i, joissa olivat sairaanhoito- ja sidosainelaatikot,
iso kaksiosainen lääkintähuollon relrra monine tankoineen, varusteemme ja kaiken lisäksi happipullo, jonka
turhuuden ja painavuuden olirnme kiroilleet jo moneen
kertaan. Kenmäsairaalaan se paremmin olisi kuulunut
kuin nopeasti liikuteltavaan JSp:hen. Eihän meillä ollut
happilaitteitakaan. Vaan olipa tuolloin paljon muutakin
sekaisin.

Olimme edenneet viimeisestä länteen käänryneestä ties-

tä varmaan pari kilometriä näkemättä ristinsielua, kun
tulimme räjäyterylle sillalle. Se oli tosiaan suomalaisten
rdjäyrtarnd, eikä suinkaan lentopommin täysosuma. Ihmettelimme moista kiusaa, kun meidän juuri tätä kautta
piti pyrkiä Kolmikesälään. Kaukaa takaa kuului hajanaista kivääritulta, muffa ympärillämme oli aivan äänetönä,
eikä pitkälläkään tarkkailemisella nä§nyt mitään liikettä.
Sillasta vasemmalla oli alavampaa aukeaa ja satakunta
metriä metsänreunaan. Oikealla aukeata oli pitemmälti.
Tie teki parinsadan metrin päässä kuusikon kohdalla mutkan vasemmalle ja metsä oli aivan tiessä kiinni. Kartan
mukaan oli puolisen kilometriä siihen tienristeykseen, jo-

hon meidän piti JSp. perustaa.
Ei tässä mitään hätää eikä kiirettä ole, sanoi vänrik\,ra5sahan meidän aamulla pitää olla toiminki -Mela.
tavalmiina- ja siellä on sitäpaitsi taloja, ettei tarvitse telttaakaan pystyrrää. Tule, Kaiponen mukaan. Mennään yhdessä tämä loppumatka ja järetåån toiset tähän. Odottakaa te muut tässä. Jompikumpi meistä tulee takaisin teitä
hakemaan. Kyllä tuolta oikealta kauempaa kiertäen saa
reet yli, vaikka hankea onkin. Vai kuinka, Saari!'
Sotamies Arvo Saari, helsinkiläinen jenganvåånråjå, oli
porukkamme ajomiesten nokkamies.
Kyllä ne varmaan kulkevat, vaikka kuormat ovatkin
raskaita.
Me odotamm e tdd'llil ja vänrikki tai tuo Topi tulee hakemaan. Selvä on, kertasi Saari.
Oja oli aika syvä, mutta tuuli oli pitänyt sillan alustarl
lumettomana. Nyt jää oli rikki ja vettä oli noussut sen
pinnalle. Meidän piti kahlata vänrikin kanssa kauempaa
oikealle umpihankea, ettemme olisi kastelleet jalkojamme. Pakkanen oli kova ja piti varoa veteen joutumasta.
Mielijohteesta vetäisin lähirnmiistä reesrä köysien alta jonkun kiväärin käteeni. En edes katsonut, oliko se ladatm,
eikä minulla tietysti ollut kiväärin patruunoita taskuissanikaan. Tuo kiväärin ottaminen oli vain mielijohde,
mutta sillä oli seurauksia...
Palasimme lähemmäs räjäyterryå siltaa omalla puolellamme ja vänrikki Mela kertasi, mitä poikien pitäisi tehdä. Varotimme tulen tekemistä, sillä voisihan olla, että se
houkuaelisi vihollisen mahdolliset parriot sillalle, kun oikealla oli aukeaa niin pitkälti. Neuvoimme vielä pysytdyrymään varmuuden vuoksi rekien vasemmalla sivustalla.
Saavutimme Melan kanssa metsänreunan. Tie teki siinä
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kurvan vasemmalle ja kuusikon varjo tiellä oli synkkä ja
musta. Mutta vaikka oli helmikuun yö ja vain kuutamon
valo siinä varjossa, niin huomasin tuossa tummassa tiessä
jotain kummallista: tielle oli tehry jotainl Se ei ollut normaalia maantietä rekien kiillottamine jälkineen, vaan se
oli kuin luudalla lakaistua, l.rirnmeän tnattaa vaikoisra pintM.

Hei, Mela, mitäs tämä oni,

sanoin.

- Mikä nyt? kysyi vänrikki ja seisahtui viereeni.
- Olisikohan tämä miinoitettu, tämä murka rässä2 katso-nyt: tuolla kauempana tie on tummempaa niinkuin
tuolla takanakin. Tässä edessä tie on tuoreen lumen peirtdmää. Varmasti se on miinoitettu!
Kierretään sitten tuolta pellon puolelra, ehdorti Mela.-

Enpä lähtisi yrittdmään. Tuo tien penkkahan voi ol-

la -mr'ös miinoitettu. Eikä siitä tiedä mitään, kun se on
sotkettua lunta. Tehdään näin: minä kuljen edellä ja tun-

nustelen jalallani tai tällä kiväärillä kovaa tierä. Pel.rmeiän dlä astul Tule perässä ja seuraa jalanjälkiäni!
Miinoiretru se oli, se tie, pakanal Kuusren välistä osui
yksinäinen valo.fuova riehen ja siitähän näkyi kuin kirjoiteftuna: rässä on miinoirus.
Kun olimme päässeet takaisin kovalle, sileälle tielle
siirryimme tien oikeaan lairaan, jossa kuun varjo ei kaikin
paikoin I'ltäny't rien vli. Ja simen yhräkkiä meitä tuliterriin
oikealta pieneltä kumpareelta. Me suinpäin maihin aurauslumen ja penkan suojaan ja huutamaan.
Alkää hirossa ampukol Olemme suomalaisia!
-Mitäpä siinä muutakaan olisi voinur kuin huutaa sieltä
penkan suojasta. Ei ainakaan ampua. Olihan meillä molemmilla vyöllä parabellumit ja minulla lisäksi se kivääemajärven--Hatjalahden
rintama Talvisodassa
Kuol

{t

!h

*ir
JR ll:n miehiä majoitettuna
Talvisodan rintamalla
Taisteluhautoia lähellä Johannesta

rin t<lrrakklr, nr.ltti nrvel.l r1\'I virstramaan tuleen j.r rrmpi.ullillur toisir suomrrleisi.r. Ei rokil Vihollisil r-re eirät
rnissäiin nin-ressii voineer oll.r. \'.i.rn nuo jr,rr.rttaat, en prrremntiu srlllo. nr.Io rtmlir.li\'.lt. Koviilir lrr kolrril \/iilillii
huudettiir-r puolin j.r roisin: tre sr.r.l,rksern selr'.in. n'rissii
piileksin'une amplrekseen meir.i j.r r.ne henkemr.ue puolesr.l
r-riin kovaa kuin suinkin klkenimme oiless.rr:.tnre nr.r.ultietä vasten mahurilaan. Kuiskrrsin IIel.rlle. ert.i siirnti.in
ainakin k1'r.nrnenen merriii r;r;rksep.iin. jost,r .rlkoi tävsvar,o.

Mikä

kuLrlui huLrto sieltii.

ryl«ner.rttii
- Åssii-rykrnenttil
Jii är lkstoisral
- Kuka on r1,l«nentin
kornentajaT
- [vs151i Inkala. Mtrtta r.nitii se teitä pyhittiiiil
re -itse sitii tieclii!

ettehän

.§

Olette vrrin saaneer nirnen tietoonne. Ryssiä te olet-

re.-Itikii paraljoonai' Pataljorlnan

kornentajan nirni/

Pirujako se teille kuuluu, senkin .jLrllit, saatauan landelrisetl
Lopettakaa ampuminen, niin tullaan sanomaan
lähemp.i.i. Nlokornat l-remroheikot hullut, kun «rrnie runl.ur'.rr. Eikir reillii ole siellä ketään järkevää upseeria rnr.rkanat Pelk.i.itrekö kehta aseetonta miestäi' huusirnure vtu-rroon NIel.ru kinssa.
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Onhrn reillii rseital r.u»rskaa seis<tmaan ja heittäkää
kiväärit
poisl Nostekea kädet I'lösl
Nousimme r'är-rrikin kinssel ylös, lnLltta salnassa näim-

me suuvalojen r'älähtär'iir.r tars konepistooleista. Onneksi olin.rme siirtlneet tarpeeksi paljon varjoon ja heillä ei
ollut siellä pikakir'ääriä, jolla olisi päässyt tarkernrnin tulittamaan. Ja taas mentiin maihin puirdasoppiseen ryyliin ja nopeasti. Ja taas lruudettiinl niin vietävästi sirten'131

Konekiväärikorsu
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kin. M1'öhen-rrnin kertoivat orrlitt Pojat, ettii oliv:lr irrnpurnisen ja äiiner ktrulleet, rlrLlttir salx)ja eiviit ollcet e«rttaneet.

Ertei n.reitii uskottu, johtui siitii, että ver.riiläisillä «rli joukoissaan suomea fuhLlvia, j«rtka olivat rrouesti valmistar.reet meikiiliiisille kuun.rat paikirt petoksillaan ja suonrcn
pr.rhtrn.risillaan. Tiesirlnre tärniin j«r Hatjalrrhden krlrkoltrr.
Vairn niiillii ampujilla ja varri«rilla oli selvät pasr.nat, kuten
n.ry'iil.remrr.r i r.r kuul imme. Silta ol i räjä1'tett1,, tie rni ir.roirertu
ja siitii oli ilmoiterttr 1:,erääntyville j«rLrkoille. Huolr«rtie oli
liihter-ryt metsien katrrrrr J<)hannekseen siitii tienhaarastrr,
olimme ihmetelleet, ettei tietä ollut kuljettrr.
Nyr n.reitä vihdoin kuunneltiin ja uskotriin niin pirljon.
ettei eniiä iunlruttll. mLlttu \/ustil sitten kun uloin niiille
iurptrjille huutra sitii sana-arsenarirlia, jota synr)'feräinen
lrelsinkiliiinen kadulla op'rpii. Mutta se kiviiiiri nrinrrn Iriti
iossa

heirtiiä hankeen pyst)'\'r'r er.rsirnmäiseksi ja nostettirva kiirlet päiilaelle. Kirosin kirrkernsti.
Trtlloja ja lanttLria, lanclelaisia ja perkeleitii, jotka ei-

vät- erotl stadilaista ja toista suomllaistir vih«rllisisral
Tirrpoessani polkua vänrikki Melan krrnn«rilla näin, että
1-:elkäsi vieläkin meitii arnrntrttilvlul
Mtrtta rtriuii en eniiii peliirrrr)'r.

hur.rtan'rrsistrrr-ri.

Pälistiin siihen s1'ver.rnvkseen niireiden vrrjrxrn.

joss.r

nu«lri viinrikki oli viiclen-ktrtrden nriehen kar.rssa jrr kirikil-
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lir konelristoolir osoittamrrssa vt'iitiiri)n-rn-rc korkeudelle.
Selvitettiir.r siinii kiider vieläkin priiilaella orlrrrt olcmiscnrmc jir menerniserlr.ne ja kur-r vielii tiesinrnre sen krrl.tcenin nimen, hcidän k«rn'rpplrlixllpiiiillikki)nsii. iollc rncitliin piti iln-roirrautua, niirr jr> rrskoiv;rt.
Siitii liiksi mies rntrkrriur niivtriinriiiin k«rrrenrol.eikkrra.
Siellii krrl.teeni kertoi sa;urcer)sa puhelins.rnorr-r,rn. ctrii
n.reitlät piti kiiiinnyrriiii takaisin. mutrrl I)iineu rnichcnsii eiviit olleer uskalturccr nrennii liihellekririn miir-uritusra. ktrn
se «rli lrioneerien tekenrii. eikii heillii ollLrr siitii k,rrtriur. Silta tias ei niikt'nt t heirliin ilscnril;ur5.r. ,\[eit]iin kal'rclen,
Itru lrr.rjen vilrol l iseu rrr nnr.rstel i j.rn i lmesrr n.t i nen ol i srren ut
heicliir avaan.raan tulen, vlikkl hcill.i r>li sekri rries- ctr:i
tulil,livoima.
Palirsirnme kaq',teenin luorrr viir-rrikki Melar-r kanssrr
omia .lrilkiiirnme tlkaisin. 'l'rrisir'.rt siir-rii housur tutisra sitii
rl i i noitetttrrr osuuttrr utrclelleeu v l ittiiessiimn-re. Poj at «rl ivat
keinorelleet vasra ylr.len lrrr,:rn rekineen pclto,r pitkin
sillrrn vriiiriille puolelle ii1 t()irlen kttorntl oli rulossa. Kun
siinii svvässii lumessrr vritertiir-r kiiiintiiii kuormaa, niir-r hev«rseltrr krrrkesi j:rlk.r j,r reki ku«rrrnineen piti jiittriii siihen. Otirnnre riirkeimnriir t;rvilrirt, lnuttr karasupr-rllon tie§'sti .jiitinrme. År.ur.r-rriir.nr.r-re hevosen, r,aikkrr lirukaukset
h il j aiscssrr vilssii kuLiltr ivirtki n varureran pitkiillc.
I-övsimnre rierlsti hr.roltotien,ja kir«rsimme katkerrrsti
niirii uPseereita. joiclen takil olir-t-tme olleet rltontir tuntirr
tr.rrlilllrr m:rtk.rll;r.

LASSE SAXELL

PELASTM SAIIU
IHMINEN on usein paljon liihempiinii ktr«rlen.rira kuir.r irse iiavistiiakaan. Niiin on tiet),sti ennen kaikkea sodrlssa
.uian laita. Myiis tk-rnies Strlr> Kolkkaa on varmilsti I)iipIaileva krurlerna nronasri virinonnur. Eriiiisrii rällaisesta
trrpatrksesta aion n1,t kertou, koska hiin ei itse sitii vieli tied.r.

Erärinii talvipiiir'är-rzi Kolkka iLr.resrvi tukikol'rtaani
Viiksjiirvellä tk-miehen onrinaisuudesse. Laivueeni
rnentaja

oli antlr.rut hrinelle

kolr.rvan osrrllisttrrr jollekin sopi-

virksi katsornalleni sotalennolle. Sellirinen jiirjestyi mukavrsti. koska lentueeni tehtäviinii oli Irriiritii iiisin ver.riiliiisten rautatieliikennettii Muurntannin radallir säiin salliessa
jl r.ryt oli siihen sopivia kutrtrmoöitii.
Lähti) rirpahtui Fokkerilla Viiksjiin'en jäälrä heti kun
kur.r- ukko ni\'tti pullean nililnl :lns.l nretsiirrreuniur takira.
Tällrrisella prroliksi avonrisellr k«rneellrr oli se ikrivii
ontinrrisuus ralvella, ettii k«rekiilrijn j,r nousun aikana rnitralrien lasir sumenivat sisiil.uolelt.r. ;oren r:-rittririlukernart
jiiivät epiisclviksi joksikin aikri;r. OIin kurrenkin näkeviniini, että rn«xrrtorin kierrosluku oli ".rll right" .ja molemrnat magneetot kunr)osslr. Siis heepelit seliilleen .ja laivir

ensimrnäinen maali r.räk1,viin. Asernalla höyri'si melko pit-

kiin vaunujonon kiirjessii veturi, iorlka "krrrjatriikki" st-rjorti kohti eteliii. Osoitin tärrän myös Kolkarlle ja ilmoitin valinneeni sen n-raaliksi porr-uleillernrne.

Painelin korkeutta ottilen asenlalta lär-rttii kohti siinii
toivossa, että venäläir.ren uskoisi n.reidän lähteneen k«rtia
kohti. Orin korkcLrtta n. 2)00 m ia panin n-roottorin selr
jälkeen hitaasti tyhyäkli1,nnille sekii painoin koneen lirrkur.rn. Kairrsin hitaasti takaisir-r maralia kohti ser-r lxrh.joispuolelle, koska tuuli oli etelästii. Ajattelin niil'ttäii Kolkalle oikein rnarllisyöksyp<»rrrlituksen ja toirnin kuin olisi
r-riiy teopl-.ri

tunt

i

kyseessii.

TK-mies, luutnantti Sulo Kolkka

taivaallel

Nonsu clli telln<;r.neinen ie kuutrmontlisemat r-uitii
ihanteellisinrrllt. Jo k;1uk.r.1 erorti rintlm.rlinjan kulun.
sillä omalla puolella kaikki iiikenne t.rpl|1111j valoja kiir rtäen, mutta veniiliiisen pLrolelr;r ei n.ikvnvr vllorr edes r',rhingossa.

Ylittäessiirr'ure rintama.linj;rn jossain Krivir.r luon:r,
niil,tti alapuolella «rlevan vihanpito kiilnnissä, koska valorunmukset ja -ju«rvat piirteliviit rrrivasta ja maata molemr.nin puolin linjaa. Sieltä tiiiiltii näkyi m1'ös rykistöpattereiden surrliekkier.r salamointia. Liekii ollut, tavanomaista
rulitoimintira vai jotain rnuLrta. Ylhiiiiltä karsellen se oli
k.runista ja sadunomaista. Veri, sotl ja saasta ei varmaank.rrrn rrskarruttanut Kolkar)kaan rnieltä, sillä rr"raiserr-rat
Valkeitolir'.rr rnuutenkin todella kaunista katseltavaa.
- rauha ja
ten mersien ja suoaukeitten yllä lepäsi erärnaan
kuu-ukkr., hiippaili yhä korkearnrnalle.
Koneen alla luikerteli kuitenkin kaksisäikeir.ren kuun- hopeoima nauha,
jor.r sviiksr i erriisvvc'len hämiirästä yhii lisää koneen kiitäessri n. -+00-i00 m:n korker.rdessa kohti pohjoista. Murrnllnskiin se rf,tr vei ja sen liikenteen häiritsen-rir-ren oli
pään-räirärnr.r.re.

Tarkastelin kiinreiisri rrrtrr etsien n.raa.leja pornmeilleni.
Mitään ei kuitenklan niikvnvr ja surina eteni yhä pohjoiser.nmaksi. Niiin kei iln-roirri veniiliiinen ilmavalvonta
ornilleen.

Vasta Sekehen sukeltaessl esiin hiimäriin rajoilta tuli
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1200 metrin korkeudella maalin jääryä oikean sii"'en alle lisrisin hieman kaasua ja painoin nokan suoraan mairlia
kohti. Painoin sauvaa, kunnes veturin savu alkoi näkyä
Aga-Balric tdhtäimessä. Tästäkin asennosta painoin vielä

hiukan, jolloin tähtäyspiste siirryi junan takar>saan. Tarkoituksenani oli pudottaa pornmit sarjessa ja siten pyyhkäisrä niillä junaa koko pituudelta. Tähän olikin hyviit
edellyrykset, koska tur-rli ei näyttänyt sortavan konetta
lainkaan sivusur.rnnassa. Kaikki tuntui menevän moitteertornasti ja "Frans Kalle" (Fokker) tuntni syöksy'vän ahnaan kotkan lailla saaliinsa niskaan. Maali tähtäimessä
odotin punaisen valon syrtymistä. Tdmä ilmaisisi arrtornaattisesti oikean pudotuskorkeuden ja silloin tarvitsisi
painaa vain ohjaussauvassa olevaa nappia ja "moikulat"
lähtisivät r.r,jeltarnaan tuho rnielessään maalia kohti. Kun
olin satoja kertoja sekä harjoitirksissa että rositarktlituksessa tehnyt sarnan, r-riin alitajuntaani oli jäänyr vähi-

tellen suoritustavaln ja tapahtumier.r rytrni. Nytkin irilleen kaikki tuntui rnenevän mukavasti. Kot-re paintri
vakaasti kuin pikajuna maalia kohti l'reiluttaen pyrstöllään terveisiä kur,r-ukolta. Silti tunttri vatsassa oudor.r
ryl-rjä tunne. Maali tr.rntLri tulevan uskomattomirn lähelle. Kuun valossa voi kyllä erel'rn'ä etäisy'ydestä, rnutta

punainen valo ei symynyt vieläkään. Odotus tunrui iäisyydeltä, vaikka kaikkiaan oli kysyrnys vain muutamasta sekunnista ja epäröimisvaiheessa jo sekunnin o5i51x
- val<r
Yhtäkkiä tuli ktritenkin vihdoin ratkaisu. Punainen
ei sytrynyt, mtrtta nenääni tuoksal.rti märkien puiclen 1.,alamisesta syntyneen savun l.raju. Oli käsittämiitöntä, rniten
nopeasci vaistonvarainen toiminta tapal-rtui. Tuokior-r aivot olivat tajunneet savun hajr.rn, kun ne jo sarroivat: Liian matalallal Sarnalla jo litrakset alkoivat sttpi56p,, r'etiiiikseen ol-rjaussauvaa taakse ja peukalo painoi potnmirtrsna;rpia. Vedon vaikuttrksestrt silmissä rnrtsteni eli lippr

tipahti silmille", kuten lenräjät kuvaavat jyrkän vedon aiheuttamaa hetkellistä tajuttomuuden tilaa. Seuraava tttnne oli kuin olisi litrkunut paljaalla pylll'llä kiviportaira
alas. Se merkitsi sitä, että omat pommit räjähtelivät luvattor.nan lähellä koneen alla. Nyr avautuivat rr-rf iis l.relvetir.r
pellit .1a pääpinr kohenteli säkeniä taivaalle. Tr-rnttri kuin
taivas olisi ollut täynnä valojuovia. Par.rin täycler.r riihinärr
pääile ia olin pujottelevinani juovien välistä. Vaistoni käski jälleen ,;otain tehdä. Mahtoi Kolkalla olla ihmeelliset

oltavat. kr.rn kuu oli milloin alla, mill«rin vllri Priäsn'lini
pahimrnasta n. 100 m:n korkeuteer-r kiersin rnlitlialueeu.
Tulos oli ainakin ryydyträvä. Mutttatnirn vauntln katolta
näkli ikäänkuin valuvan tulta. Muutaman Inintttttin lenr.ron iälkeerr katsoin rarakseni ja rotesin ;rikkutulien yhry-

neen sutrrernrnaksi roihuksi.

HäirintäpomnritLrs

I\[unn.rnskirr rarlallrr oli srroritertu.
Paluun.ratkalla eritrelin itselleni tapahtunutta. Oli selvää, ertii <>lin joutrrnrrt syöksyssä vaarallisen matalalle. Syy
oli ehkii mLruttllneessa ilnanpaineessa, joka vaikttttaa korkeusmitrarirn ja rähtäimeen. Maasto oli myös korkeam-

malla mlrrlissrr kuin lähtöpaikalla. Saattoi olla niinkin,
errä korkeusmirrrrri jo liihtiessä oli väärässä asennossa,
vaikka olinkin rarkist,ruut sen niin l-ry'vin ktrin htrttrteisen
lasin läpi voin n.ilrdii. Tulir.r n-rr'ös ajatelleeksi, eträ jos tuuli olisi ollut kovernpi. niin vetr.rrin savtr ei olisi tut'rtlrntrt
nenääni, r,aan Kolkk.r et kun.rppxllista olisi tullut uljaita
itsemurhalentäjii r'.rs«rin tahtoaan )a olisimrne saaneet
r.nuistoksi ristir.r jollekin s;rnkarihaudrrlle. Ihmisen elon
tiet ovat ihnieelliser. B.rn;r.rninkuori tai srrvtttthajtr voivar
olla ratkaisevie. \'mpirillimme leijuu ikLrinen JOS.
Honk;rpr.nrr ritisir'.ir klr j a.l.risruvassir Tr.rtrl i ulvoi q'h jis-

s.i eliiinsLroiissr. Krpinii-K,rlle torkktri ia
oii

-

seir.riitapettina

Pr.rtd.r. trIe niiirnme unia kotimairsrrr.

Focker valmistautuu lähtöön

,t.
.*1,
'.i

.a'i
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PITKÄNRÅNNÅN lmpiiri srö n kar-u.ris rnedsiiinen rlaasto ei pataljcxrnrrnme (ll/(r+) saapuessa sinne rarnrnikr.run

rnainitulta kukkLrlalta. SeLrnavina piiivinä jatkui trrlitLrs
k«rvana. Yririr.nme näin1i päivinii heriittiiri rnahdollisirn-

v Lron n;r 1 9+0 r.räy' ttiir-ryt sotilaal li sesti eri ty ise n
tärkeiiltä. Er.nne tienneet silloin miten tärkeäksi karrtoilrin merkirn. kLrkkula "76,6" tulisi. Tämii mrriutokohtrr
oli siinä r'liheessrr vair-r tavallinen kukkula suomalaisessir
talvimaisemassrr. T«tsin siinii oli trras pala kar.rr-tista Suorneiurme, mrrtta ernrne jakslneet sitii ihailla, virikka monelle
n),t cnsil]lräisen kerran rrvautui kukkLrlalta rrikynii Laa-

n'rar-r

prrol iviil issii

rckrrlle.

Vallitsi mitii krrur-reir-r trrrnmikuinen talvi. Mairssrr oli
paljor-r llrnta jrr pakkanen oli critriiin ankarir. Pakkasesre
oli oikeastaan tiissii vaiheessa euemntiin haittaa kLrir-r viirolliseste. Marssilla pohjoisesre Pirkiinrrurnrrr-r lroh.joisl.uoielle oli kova Prrkkrlnen jo aiher.rttanur yli 100 miehen
r.rppll;,-r. Pllelttrmisia oli tapahtunr.rr, vaikka oltiin ,|iokcr
.rj.in liikkeellii. Leiriyn'essiirnme kohclistui siksi ensin huo:r',i()lltme etLrpiiiissii pakkaser-r torjrrntiran. Vihollinenkin
;.r sr i .riLrss;r kovln pakkasen takia hyvin hiljaiser-rl.
\'.rst.r. helr-rikuun rrlussa ktrkktrla 7(r,(r:r-r merkiq,s meille
rsi. r.iikkrr silloinklan en-rn-re vielii I'mrniirtiincet, err.i
t.in-t.i nr.i.rsrokohta tul isi meille mvijher-nrnir-r niir-r trirkeriksi. Iirr-nerlelin-rnte r'.rin vihollisen han,inaisen rirrkkaa tvkisriirul r.r le iri.iluertrrn-une v lr.stir.ur, mLlttrl elnme oslurneet
lirc'iisr.i.i sit,i kLrkkLrlrrrrn r(r.(r.
seir

Helmikr.rur-r - p.iir iinii rulitetriin paraljrxrnanrme JSir:n
sidontarelrt.i;r j:1 sen rntpiirisriiri siinii rniiiirin, cttii JSp oli

siirrettiivii toiseen f.rikka;rr.r. Mr'ös mtrita telrtapaikkoja

muutetriin n'kisrijrulen rrrkie. Kukaan ei vielä rienny,r,

tii vihollisen rvkistön trrrkktruclen trikrnr oli

er-

hy,vä tähysrys

viihiin viholliser-r huorniotir liikkuessarnr-ne leirir-r ja
miehitetq,jen mrrastokohtien viilillii.
Vrsta heln.rikuun 11. piiiviinii saatiin tieto, ettii kukkula
7 6,6 olt vihollisen r.r.riehittiirr-rä. Silloir.r tiimä rnaastokohta
ensirrrriiisen kerrtrr-r tr,rli rneicliin tictor.rteentrne. Sen tiirkevs kasvoi slrurernrnaksi kuin 1'rnpiirisriju tnLticlen tnaastokohtien. Tämä mirasrokohta sai nyt rly'i)s nirnen "Kukkula 7(r,(r ". Kaste stroritettiin verellii. Se oli kirllis tilirisrrLrs, muttil toistaiseksi vasta vihtilliselle. Myiiheninrin
ktrkktrlrr varti rn),iis meiltii kalliit lunuart.
Vihollincn oli velir.rr.rut h1'viin kohrlan, sillä kukkuler sijrritsi pirteljrxrlamrne a naupuril'ksikkiijen lohkojen viilil.j

lii. Liitoskohta oli heikko. kLrter.r vihollinen «rli toclennur
ja kiii'ttiinyt tilaisur.rttir hi'viikseen.
lltapiiiviillii heln.rikuun l l piiiviinii pulrrlistettiin kukktrla vihollisisra. Kukkulalle oli ollLrt sijoitettr.rnr rnrn. viholliser.r tykistrin trrlenj«;h«rprrikka. Vih«rllinen kärsi n«rin

i0

nrieher-r trpl-ior-r jrr heiltii sir.rtiin mm. -2 konckiviiiiriri

saali

iksi.

KLrkkulaltir piiin johclerttr q'kisti)tLrli rnuirttui n1 r c1..ivlnnirksi ja saatoimme sen puolesta Iiikkua leirialLreel-

Lunme piiivisinkin. Tiimiin jiilkeen piclettiin ktrkkulrra
hrrllussrunme jrr tiihl,stvs suoritettiin nyt sieltii vihollista
kohti. Erottrs oli viran siinii, ettei nreillä ollut rl,kistiiii kiiyrettäv

issiirrlre.

Kukktrla 7(r,6 rnirir-rittiin tiinriin jiilkeen trsein patrrljrxrnan sota;riiiviikirjassa. Vasta heln'rikuun 21. piiiviinii ta;,ahtLri viholliser-r ririvoisa, virkavissairn rehq' hyökkiiys
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kukkulaa vi.rstrrrrn. Åikaisemprna piiivinri tehdyt hvi)kkä1'kset olivat olleet trethrsteluluontoisia rxi l-räirirsemistarkoituksessir tehq'jii. Voirr-rakkaan rykistökeskityksen
jälkeen se hyökkäsi nvt kukkLrlaa kohri. Hyiikkäys oli niin
voirnakas, ettii ioutlLrttiin peräänr)'rnäiin. Peräiinn'rlincrr
oli kohtakrkils, sillii II:n ja lll:n pirtaljrxrnau huoltotie krrkesi san.ralla.
Tavirlliner-r suornalair.tclr metsäinen kukkula oli nyt rtrlIut niin tiirkeiiksi, etrii kahclen nraxn irnnei.iojen y'ksikiit
vrittiviit saacla sen hirltuunsa. Vastahi'iikkiil'ksessii mcillii
ei ollLrt kiit'tettiiviss:i surrria iskujoukkoja. Pataljoonirn rcservir-rä oli, kuren monasti muulloinkin, prrtrrljoonan esikuntakr»n1r1':rrr-ria. "Tiipiniin " n-riehetkin joutuivat titrkarr
paikan tullen tuleen. Muttir kr.rkkr,rlaa ei slatu sinri piiiviir.rä takaisir.r. Menetin.rme kukkulalla .ia sen lähiyml':iiristössä kiiydyissä taisteluissl 20 kaatr.rneina ja 60 h,urvoittu-

neinir. Koska nairpuriparrrlj(x)niut huoltorie

tuli nleidän

oli

lxrikki,

siclontapaikkaan rnyöskin osir sen hlrivoirtttneista. Kr-rn samanaikiriscsti esikuntakolnpflrninl [16v1;5-

rniehet «rlivat sidottujr vastarhyökkäykseen, ei hrrvoitruneiden poiskuljettamiuen sr.rjuuut r.riir.rkuin piti. Ytillii
sentään saatiin tilannc tiiltii osin järjestykseen.
Seurairvirna piiivänii jatkettiin hyökkii1'stä kukkular vrstaan. Mukanir oli taas mainittu reservi.joukko. Ny't se saatiir-r osittirin trrkaisir-r, rnutta y,htä h),vil'l srirttoi vih«rllincn
sanoa ktrkkulan jäiineen sille.
Tiinliir-r priivän raisrelr.rjen aikana sattui huvirrirvl trrpirLrs, .joka on elävästi jäiinyt rnieleer.ri. Vastirhl'ökkiir ksen
aikana ttli lratalioor-rirn k<»nenta.jln viimeisenii resen'ir-rii
enää 1äljellii kirjurialiupseeri, 2 kirjuria ja kokki. K«rk<r
rnutr "tiipir-rä " ol i vastaiskLra teker-niissä. A inoana kei tti<)nii
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koko pataljo<)nrrssir toimi pataljrxnan keitti<i ja sieltii jaertiin ruokiia niin paljon kuin yksi rnies ehti sitri perille
viedii. Kokki kulki sukktrlaliikennetrii ktrkkulan ja kenttiikeittiiin viilillii. Takaisin rullessaan hän toi saaliiksi saatuja ascitir. Hiinen seliissiiän saattoi riippLra )--{ ptroli-

automlirttikiviiäriii ja kiisissii slartoi olla

rtrok,r-,tsrit>iclen

lisiiksi muutarna pist«xrlikir.r.
Eriiiin palLrrunatkitn aikiruir kokki koki katrhtrnhetkcn.
Hiir-r nirnittäin hur»niui viis«rsti cclcssiiiin polun vieressä

vilrolliscn sotilrran rulevan häntä kohti. Kokin kii.let olivrt
jiilleen riivnnii nroka-asti«ritar ja seliissii oli useit.r kiviirircitii. Ne olivat painrrnrassa selkiiii .ia csriimiissii h,inett vrr|aata l iikkun-ristaau. Kauhr.rkseer-r Iriin httotrtrsi vihollisen
py,siihq,vrin ja oclotti tämiin ampuvrlu. NIutt.r silloin kokirr
itsesiiilyttän-risvaisto

toirni

sal:.ru-tr.tutro1re,§ti.

Hiin heitti

ru«rkir-irstilt lur-r-rihar-rkeen ja srrtn.tss.t ,rloirti jr.rlntrrrt 11'ntiivshurtclon je hyiikkäyksen vihoiliseu soril;lsrrt k()hti.
Hän ei vannaan aikaisernrlrirr ricrttrr t prsrrviinsä r-riir-r valtuvuln huut«xln. Huuto jolirui riensri osittrrin pel«>sra,
niinkuir.r hiir.r nryiihenrrrir.r itse roresi. Osittair.r hiin htrtrdollaar-r yritti saada al.ua irscl leen v iirol liser-r vangitserniseksi.
Kiiclessiiiin olevilla pisttxrleill.r uh.rten .la niitii lteilLtttren,
kuten h1'vissii c«rrr'-[x» -flhneissii. hrin hyokkiisi vihollisra
kolrri. Pis«xrlit eiviir roimineer. mutta sitä vihollincn rtrskir-r hr«»nasi, sillii runr-nLrnr;rrt ktrLrlui muuteukin tnoneltir
talrolta. Selrissii «rler'.rr kiviiiirit lriritrt>ivrt kovasti ya kokki

syviille lunrihankeen, tnuttir eteenpiiirt ltrin ktritenHur.tdostrr ei tietenkäärt ollLrt sellrrisenrran hviin'Li. mr.r[t] se erntoi kokille lisiirohketrrta. Ja
hiimrriistlksekseen hiin Ituomasi vih«rlliserr jäiiviin paikoilleen seis«rrnaan. Mitii liihernrnäksi hiin tuli, sitii epiivarLrpi':osi

kin piiäsi lhI huut.rcn.
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rnerlman näköiseksi vihollinen kävi je lopuksi nosri kätensä ylös antautrunisen merkiksi. Muuta ei tarvittukaan.
Vihollinen tiesi olevansa yksin rintarnan takana ja kokin
jtrlma aseistus ja valtava hur-rto teki lopun. Mutta kyllä hä
nen olisi pitänyt yrnmärtää ertei ){:lla kiväärillä aseisrettll mies syvässä lurnihangessa kovin vaarallinen voi ollrr. r'allarnkin kun kaikki kiväärit olivar selässä.
Kokki lähesryi vankiaan ja tartnri puukkoonsa, joka oli
einoa toirnintakelpoinen ase, mutta ei surmatakseen, vaan
rrrkoitLrksella sen avulla avata nopeamrnin vihollisen lu-

mrpLrku Hiin niiet epäili, että lumipuvun alla voisi olla

k.isikrrnratreja vyöllä. Vihollinen kalpeni nälrdessään
kun hän huomasi, ettei kokki
sillii rikonur hiintä tappaa. Kokki viittoili sen jälkeen leirille piiin j.r r';rnki siirtyi kävelen-rään edellä ja kokki tuli
pur-rkon. mutta rauhoittui,

perässä.

Kun kokki vankeineen tuli leirille, hän näki rninr.rt oljuuri menossil komentopaikkaan.
Hei. n.rinä sain vangin, kokki huusi.
fIs166 6li
- tä1'nnä riemue omasre pelasrumisesraan -ia vangin orniin
lessani

tamisesta, etten minäkään voinut olla tuntematta iloa hänen mukanaan.

Kokki n.reni tämän jälkeen ilroittamaan vangista

pa-

talj«rr-ran komentajalle, kapteeni Paavo Sirnelir-rkselle.
Olin puolestani nyt melkein samanlaisessa tilanteessa
kuin kokki oli oliut vähän aikaisemmin. Totesin seisovani
komentokorsun edessä vangin kanssa ilman aseita, kuten
hänkin. Olin luuri tullut leirialueelle ja iättänyt kiväärini
telttamme ulkopuolelle. Mutta tässä ei olLrtkaan kaikki,
vaan kun vilkaisin sattumalta vangin vieressä oleviin pensaisiin, huomasin kauhukseni melkein joka pensaan oksalla riippumassa käsikranaatteja. Sydän tuli kylnäksi,
kr-rn ajattelin vangin mahdollisuuksia heittää korsuun kranaatte.ja, jotka olivat kuin tarjolla hänen vieressään. Ennenkuin olisin ehtinyt tehdä mitään, hän olisi saanut
kranaatin heitetryä sisään korsun ovesta. Mutta ilmeisesti
hän oli niin jiirkytrynyt, ettei vielä ainakaan.olh.rt huomannut niitä. Hän tuijotti vain korsun suuhun, mihin
hänen vangitsijansa oli kadonnut. Kirosin mielessäni meikäläisten leviiperäistä tapaa siioittaa käsikranaatteje riip-

plrmaan pensaitten oksille.

Siirryin hil.jaa lähemmäksi vankia vaimiina hyökkäämään l.ränen kimppuunsa. Raul.roituin l.riukan, kun olin
päässyt muutaman askeleen lähemmäksi. Mutta samassa
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näin hänen takanaan puura vasraan nojallaan olevan muutamia kivääreitä. Nämä kiväärit tiesin varmasti roimin-

tavalmiiksi. Vangilla

oli siis mirä parhain mahdollisuus

toimia, mutta ei vieläkään järkyryksestä osannut tehdä mitän. Pääsin yhä lähemmäksi ja samalla vangin mahdollisuudet pienenivät. Lopuksi pääsin kivääreiden luokse ja
tilanne oli pelastettu. Samassa tuli komentaja ulos korsusta kokin seuraarnana. Komentaja vaihtoi jonkun sanan
venäjäksi vangin kanssa ja poistui sitren korsuun. Kun
kokki tuli vuorostaan lähemmäksi vankia "tarkasramaan",
kiinnitin hänen huomiotaan käsikranaatreihin ja aseisiin,
jotka olivat olleer vangin ulottuvilla. Kokki reagoi nytkin
rikkiä. Hän tempaisi vankia kädestä ja vei hänet kauemmaksi pois. Tämän jälkeen kokin peläsrys vasra laukesi
lopullisesti ja hän kerroi nyt tarinansa minulle tarkkaan.
Hän oli pelännyt niin kovasti, ettei voinut muura kuin
huutaa ja samalla hyökätä. Ja se oli ilmeisesti häner pelastanut.

Tämän päivän jälkeen oli kukkula 76,6 jatkuvan riidan
aiheena. Pataljoonan voimat eivät kuitenkaan enää riittäneet pitämään kukkulaa hallussamme. Muutaman päivän
kuluttua saapui kevyt osasto, jonka tehtäväksi annettiin
sen puolustus. Mutta ei suinkaan viholliseltakaan puuttunut reservejä. Saamamme helporus oli vain hetkellinen.
Pataljoonamme raisteluissa esiinryi tämä maastokohta rästä lähtien jatkuvana kiusana. Muma kukkulan puolusnrs
kuitenkin kesti. Tosin jouduttiin siirtämään huoltoriet ja
"töpinä" kauemmas taaksepäin, kun painostus kukkulaa
vastaan kasvoi kasvamistaan. Mutta samoin kävi joka paikassa pitkin rirltamaa. Mielessämme liikkui jo ajaruksia,
oliko niin tärkeätä pitää juuri tdmä kukkula hallussarnme.
Eikö voitaisi löytää puolustuksen kannalta parempia
maastokohtia tae-pau? Ja kvlldhän me vetä1'drimmekin
myöhemmin jopa nopeastikin, kun painostus ruli liian t'livoimaiseksi. Kukkulan pitäminen olikin ollur muisra
syistä tärkeä eikä vain oman turvallisuutemme vuoksi. Sen
hallussapitäminen liiryi takanamme olevien vihollismortien pehmiaämiseen. Aluksi emme olleet tietoisia tehtävästämme ollenkaan. Vasta vähitellen meille selvisi koko
suunnitelma. Jos olisimme vetäyryneet taemmaksi, olisi
samalla viholliselle avautunut tie motissa olevien aumamiseen. Kun pataljoonamme osaltaan näin esti vihollisen
avustusyritykset, ymmärrää kukkulan merkityksen. Sen
luovuttaminen olisi tavallaan ensimmäinen askel motissa
olevien avustamiseksi. Kun samanaikaisesti vihollinen
yritti Laatokan jddrd pitkin kuljettaa muonaa ja ammuksia
suumotissa oleville ja pataljoonarnme tämän estämiseksi
piti rannikon edustalla noin kilometrin päässä olevan
Maksimansaaren miehiterynä, ymmärtää, että pataljoona,unme vastaan tehtiin jarkuvasti voimakkaita hyökkäyksiä. Ei ole siis ihmeellistä, että kukkula 76,6 tuli pataljoonassamme kuuluksi, murta rneidän kannaltamme
yksinomaan surkealla tavalla.

Maaliskuun alkupäivinä vihollisen painostus vaan kasvoi. Mutta nyt oli päähuomio Laatokan jäållå tapahtuvassa toiminnassa sekä Laatokan rannan edustalla olevien
saarien taisteluissa. Kukkula 76,6 oli kuitenkin aivan yhä
kovan painostuksen alaisena.ia huomion kiinryminen saarien tapahtumiin johtui vain siitä, että vihollisen toimin-

ta sillä suunnalla oli kasvanut huomattavasti enemmän
kuin kukkulaa 76,6 vastaan. Me jouduimme rannalta käsin katsomaan voimattomina kuinka miehemme Maksimansaaressa taistelivac viimeisen taistelunsa maaliskuun
6. päivänä. Vänrikki Björklund, joka johti saaren puolusrusta haavoittui ja joukkoja, tai paremmin siellä olevia
rippeitä, johti lopuksi alikersantti Rintaniemi. Taistelu
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kärjistyi äärimmilleen. Rannalla saatoimme sitä
seurata, mutta emme päässeet apuun. Vihollinen tulirri
heti rykistöllä kilomerrin piruista jädtietd, jos sinne yrirersaaresta

tiin ja vihollisen

lentokoneet valvoivar koko ajan, ettei

kukaan päässyt saarelle. Kukkula 76,6 tuntui tänä päivänä

melkein paratiisilta. Kukkulan takana sentään oli laajat

metsät, jotka sallisivat peräänrymisen. Mutta saarelta ei
kukaan pääsisi päivällä valoisana aikana pois.
Saaresta luovuttiin metri metriltä. Käydystä taistelusta
mainittiin pataljoonan sotapäiväkirjassa seuraavasri:'Yetäytyminen tapahtui mestarillisesti. Saari menetertiin,
rnutta miehemme olivat tehneet mitä suurimman sankariteon." Tunsin ylpeyttä alikersantti Rintaniemen puolesta, kun hänestä erikseen mainirriin näillä sanoilla päivä-

kirjassa. Olin palvellut hänen kanssaan alokkaasta saakka
ja käynyt saman a.liupseerikoulun, kunniakkaan Suomen
Valkoisen Kaartin Vöyrin koulun. Nyt sain lisäksi nähdä,
että hänen aikanaan saarnansa koulutus johti täsmälliseen
suorirukseen. Mutta pakko oli myös tätä sanelemassa. Jokainen mies saaressa tiesi, ettei sieltä päässyt pois ennen

pimeän tuloa. Oli pakko suorittaa vetdyryminen saarella
niin hitaasti, ertä pimeä ehti tulla. Saaren puolustajilta se
onnistui ja pimeän tullen saapuivat rippeet rannalle tuoden haavoittuneetkin tullessaan. Mutta alikersantti Rintaniemi ja hänen seuraansa jäänyt korpraali Luoto eivät
tulleet muiden mukana. He olivat jdäneet viimeisiksi saarelle sillä aikaa kun muut vetäyryivät mantereen puolelle.
Heidän kohralostaan ei tiedetry mitään. Kun heitä ei kuu-

lunut iltaan mennessä, tulimme jo vakuuttuneiksi siitä,

että he ovat kaatuneet tai jotrtuneet vangeiksi. Mutta aamulla varhain saimme iloksemme nähdä heidän rulevan
leirillemme tävsin vahingoittumattomina. Heidän pakomatkansa

oli ollut pirempi ja olosuhreiden pakosta

se oli

suuntautunut kauemmaksi Laatokan jäälle, sillä viholliset
olivat ehtineet katkaista saaren ja rannan välisen tien. He
olivat jourun'eer kienämän jäälle pitkälle rannan suuntaisesti ja vasta pitkän matkan perästä saattoivat kääntyä
mantereelle päin. Näin he olivat joutuneer naapuriyksikön alueelle ja loppuunväsyneinä koko päivän kestäneestä taistelusta nukahtaneet erääseen telttaan. Vasta aamulla he jaksoivat jatkaa oman yksikön luokse. Riemumme
oli suuri saadessamme nd.mä parhaimmat rniehemme takaisin.
Maksimansaaren menetyksen jälkeen olomme Lari ny-

vin vaikeaksi kukkula 76,6:n

puolustuksessa, kuten

rnuillakin lohkoilla ja viiden päivän perästä jouduimrne
vetäytymään tästä rnaastosta. Kukkr,rla 76,6 jäi taaksemrne. Sinne jäivät lukLrisat kaatuneemmekin. Heitä ei saaru kLrkkulalta pois, vaikka tehriin monta )riq'stä.
Vetäyryrnisen jälkeen, vielä marssiila ollessamme saapui tieto, että rauha oli tullut. Kukkula 76,6 olt nyt lo-

pullisesti menetetty niinkuin muurkin Karjalan alueet.
Mutta kuinka rnonta yötä se vielä kummirtelikaan unissarlrne. Aina oli sama uni. Aina hirmuinen painosrus ja
ahdistus. Vaikka unessa yritti kuinka kovasti juosta pitkin
kukkulan rinnettä, eivät jalat liikkuneet rarpeeksi nopeas-

ti. Vihollinen
unessa

lähestyi lähesn'mistään. Ja juoksu jatkui
pitkin kukkulaa, kunnes heräsi liian suureen ahdis-

tukseen. Luulin ensiksi olevani ainoa, joka näki näitä
rlutta kerroessani niistä viimein eräälle toverilleni, kuulin, että muutkin olivat nähneet samanlaisia unia. Kurnrnallisinta siinä oli, että painajaisuni oli minun kohdaltani paikallistettu aina s,unaan kohtaan. Juoksu unissa tapahtui aina samaa kukkulaa pitkin, ja vasta
vähitellen unet loppuivat, mutta nrunerot 76,6 eivårhåivy
painajaisunia,

rnuististani.

REINO OLMALA

oli nährävästi jäänyt lährökiireessä
yksin kotiin. Joku kirosi ja pyysi naapurilta pistoolia. Ulvat tyhjillään. Koira

vonta lakkasi hetkeksi, mutra alkoi kohta

Tulikaste
Sallan
suunnalla

uudelleer.r.

Kuului kaksi perättäistä laukausta. Ne eivät osuneet ja
koira juoksi tiellä yhä rykkien välissä. "Mustista", joksi
koira tuotapikaa ristittiin, tuli patterimme maskotri, joka
uskollisesti seurasi mukana kaikissa vail.reissamme. Mr,rsri

oli viisas ja l,rirti säily,ttää henkensä pujahtarnalla aina ensimmäisenä sirpalesuojaan keskiryksen alkaessa. Eräs
puute sillä kuitenkin oli, ja se koimi sen kohtaloksi. Se ei
tietysti tiennyt runnussanaa, jora vartiomies vaati koiran
ollessa yöllisellä tutkimusmatkallaan vartiopaikan lähellä.

Tällä kertaa kuula sattr.ri ja siihen päätryi rammikuisena
pakkasyönä uskollisen ystävdmme matkan pää.
Tulimme 1'hä lähemmäksi rintamaa. Taivaanranta alkoi
olla yhtenä tr.rlimerenä, joka aina väliin herkeksi sarnrntri.

Näkyä saattoi pirää juhlaliisena. Kenelläkään msi51.i
vasta asevelvollisuutensa päättäneitä kun olirnme

-

ei sii-

Taistelumaastoa Märkäiärvellä
Märkäiärvel lä

..,
KERRON serlrr.r\'.lssr. :ri;isic.:-.:-. liuilemuksistx Talvisodan alkupäivinä 6. KTR 9:n rireis;i S.ril;rn rintarnalta.
Joutsijärvi oli tavoirteemn'ie srnl rijnf.
Olimme monen päir'än oic,r::ksen jilkeen vaivalloisella
n.ratkalla rintamalle. Tlkkimme ,riir'.:'r viipvneer ,la siksi
emme voineet heti osallistu.r rlrsreli:i:r'r. Ilieler olivar joter-rkin vapautuneet, kun roimerr,rn'.:us oli l.äiitryn),t.
Olimme jo kylläsryneet siviilien svvrriviin krrrseisiin majoitLrspaikassarnrne Kemijän'elli. ]liksi rliillii n-rakaatte,
kr.rn n1't juuri tarvittaisiin rintam;rllr k.rikki miehet", saa-

roinrnte niistä lukea. Tiedertiinhin kolmen hviikkät'svaunun jo kolkuttaneen Kemijänen l.rit;unir.
Luntrr oli tavattornan vähän, r'aikkr olikin kulumassa
;oulukuun puoliväli. Kolonna päiisi onnellisesri alkumatken. rnurta mitä piternrnälle menriin sirä r'likemrmaksi
kär'i kulku. sillä tie oli melkein sula ja hiekkir k.rrisi raskaiden urrnusrekien raudoissa. Lopulra pääsimme vain
muuta.rnan merrin eteenpäin aina yhdellä nlkävksellä.
Hevoser olivat vaahdossa ja alkoivar uupua. Tiesimme jo,
ettemme tällä tavalia pääse ikinä perille.

Pysdhdyimme odottamaan ktrorma-auroja, .ioihin r'ä-

hentäisimrre raskaista kr.rormista arnmuslaatikor. Siinä

odotellessamme kuulimrne lätreisestä talosta koiran ulvontaa, joka kaikui pakkasyössä pitkäveteisenä ja silmin
nähden hermostr.rtri rniel.riä. Kylä oli evakuoiru ja talot oli-

nä vail'reessa

ollut käsitysrä sodan rodellisesra

luonreesra.

Vihollisen rykistö arnpui ankarasti koko sen yön.

Jäles-

täpäin kuulin-rme sen yrittäneen läpirnurroa rien suunnassa, rnutta yrirys katkesi Joutsijärven rantaan.
Tien vieressä tapasimme etuiinjasta tulleira ,ialkaväen
miehiä. Painostus oli ollur ankara, l.re kertoivar. Mutta
muuten he antoivat vältteieviä vastauksia tai ryyryivär
pelkkiin murahteluihin. He olivat nupuneitir, rnutra rLurtuivat pirisryvän nähdessiiiin zrseemrne, sveitsiläiset vr.r«rristotykit, joicien tehokkuus osoittaurui rnyiiherr-unin kuirenkir-r kyseenalaiseksi

()saksi m1'ös ar.nrnusren nir.rk-

kuuden rakia.
Katselimrne heidärl par«rirtuneita kasvojaan ja häpesimrne l'ritrkar.r venaillessarnme uusia, valkoisia lumipukujamme heidärl erulinjan taisteluhaudoissa .ja teltan savrssa tumrluneisiin lumipukuihinsa, jotka ruskin paljoakaan enää antoivat suojaa. Mutta heidän rauhallinen ilmeensa ja tapansa kanraa kivääriä osoitti, ettii he olivar jo
vanl.roja tekijöitii. Eräs I.reistii viittasi kirjavalla poror.rnahkakintaallaan itään, jossa rykkiruli oli yhä kiihrynyt ja

taivaanranta paloi. Arvelimme siellä kavereilla olevan
kr.rumat paikat. Eräiden koclir olivat siellä kytevinä rauni-

He olivat saaneet tulikasteensa rajalla jo sodar.r ensirnrnäisinri päivinä ja karaistuneer uuvurravissrr viivyn staisteluissa. He tuntuivat kuitenkin tierävän, mihin pysoir.ra.
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räjähdys ja ilmanpaine heitti miehen kivääreihesq'i
Pimeässä en tuntenut häntä, mutta nyt
neen kuoppaani.
meitä oli kaksi 1a se antoi turvallisuuden tunreen. Ykinäisyys on kaamea eläm1's sodassa.
Kuopastamme nousi kitkerä trotyylin haju ja räjähdykset siirryivät yhä kauemmaksi jonnekin valjakkopaikan
tienoille.
Nyt siellä töpinä saa siipeensä, tuurni toverini, joka
- selviyryneen vähäisin naarmuin.
tuntui
Pakoon juosseet palailivat yksitellen. Joku oli vuoleskellut kepin mersässä, eräällä oli nippu havuja telttoja
vaften, joiden odorettiin pian saapuvan. Nämä olivat kuvaavia eleitä, joilla ei kuitenkaan voinut trämätä. Tarkoituksena oli vain peittää pieni träpeänrunne, jonka tarkoirukseton törmäily s) nnytti.

rd

Ia

tyvät kuuluessaan tarunomaisen maineen

saavuttanee-

seen Sallan pataljoonaan.

Kyllä se tästä luwiutuu... Pienen poronnahkakintai- Sallan miehen sanat palautuivat mieleeni, kun kersen

sanni Yliluoman kanssa jatkoin taivalta. Kersantri oli
minua paljon pitempi, ja sain harppoa kaksi askelta siinä
kuin hän yhden. Hän nrntui olevan tavallista hiljaisempi
ja katseli mietteissään edessä näkyvää tulitusta
q,kistön
- ääniä.
ja kranaatinheittimien synnyttämää loimua ja sodan
jotka olivat rneille kaikille uutra ja outoa. Mitä lienee

miettinyt.
Muistin saunareissumme edellisenä iltana. Olimme maioittuneet erääseen kauppaan. Siellä oli eräs hänelle tutru
neitonen saatu lämmittämään sauna. Kylvimme perusteellisesti muka sillä syyllä, että tulee puhtaampi ruumis
kotiin rietäväksi. Laskiessamme karkeaa pilaa hän tuli I'htäkkiä totiseksi ia sanoi, että hänellä on sellainen tunne,
ettei hän elävänä palaa tålta matkalta. Uskoin, että palaamme, mutta hän pysyi itsepintaisesti mielipiteessään.
Ihmisille
ainakin muutamille
on luotr.r kaiketi kuudes aisti,- ennakkoaavistu, joka- on lähes yhtä päter'ä
kuin muutkin aistit. Mutrten hän ei olisi voinut tuota selittää.
Kun pääsimme perille, pakkanen oli kohonnut ehkä
neljäänkymmeneen asteeseen. Ajoirnme rykit asemiin ja
olimme uupuneita, ilman teittoja, vain tähtikirkas Lapin
yö yllämme. Muonan saannista ei ollut tietoakaan. Nuotioita ei saanut sytyttää, joten yöstä muodostui painajainen.
Keksittiin vuorosysteemi: 10-15 minuutin torkahdus

puun juurella, kaveri vartioi vieressä, ettei unesta muodostunut liian pitkä. Olihan aina. vaara, että siitä unesta
tulisi ikuinen. Järjestelmä pelasi joten kuten, mutta herääminen muodostui aina todelliseksi koettelemukseksi.
Aamun sarastaessa vihollisen rykistötuli kiihtyi ja jokin
hyökkäysvaunu ampui suoraan asemiimme. "Suutareiksi"
jääneitä kranaatteja oli yllätävän paljon ja myöhemmin
niitä aidattiin rykkien ympärille kymmenimäin. Jatkuva

tulipeite jaul.roi asemiamme,

,ja edessä oleva suo muodos-

tui ennen pitkää pelloksi. Olimme "vihreitä" ja

toinen

puoli rykkimiehistä joutui kranaattikauhun valtaan. Alkoi
jälkeenpäin ajatellen täysin järjetön pako, sillä tulipeite
seurasi mukana. Rautaa

tuntui tulevan

caivaan täydeltä ja

hämmentävä kauhu kuvastui useimpien kasvoilta ja silmistä. Huutoa ja valirusta kuului valjakkopaikan vaiheilta.
Törmäsin kranaatin synnyttdmään kuoppaan. Ulina lä140

Jouluyö oli tavallista rauhallisempi. Säästimme ammuksia ja sitäpaitsi rykkien kannuslevyt olivat alkaneet murrua. Siil.ren aikaan oli jo sääntönä, että \'hdesrä sarjasta
saarrrrrle "ranuja" kymmenen sarjaa niskaamme. Vastapelaajamme oli oppinut käyttämään painostuskeinoia runsaan materiaalinsa urvin. Viikkojen vieriessä kävivät lumipukumme likaisiksi ja repaleisiksi ja partamme kasvoi
kampaamisen asteelle. Partamuoti olikin niihin aikoihin

korkeimmillaan.
u5slrnrnnl hiukan päälle kah- halunneet kuolla. Lyhyen eläemmekä
- päivät tuntuivat aurinkoisilta ja kapimämme menneet
noimme, että olimme saaneet aikaan liian vähän. Keskus-

Olimme vielä nuoria

denkymrnenen

relujen sävy muuttui vahvemmaksi. Laskija oli suuresti
kiinnostunut siitä, minkälainen on maailmankuva sitten,
mikäli sen saa nähdä.
kun tämä sota on päätrynyt
Erenimme Märkäjärvelle, -sillä saartoa pelännyt vihollinen peräänryi. Yö oli tavattoman kylrnä, ja viima tuntui
liir''r'än läpi takin vahvan toppauksen. Päivän koittaessa
ilrnesq'ivät pommikoneet hopealle välkehtien. Pommisade ja kk-tulta! Pari hätääntynyttä ajomiestä jätti hevosensa rielle. Mutta nämä luontokappaleet olivat viisaita.
Ne seurasivat isäntiensä jälkiä suojaavien puitten alle. Tuli sekaannusta ja tappioita, kunnes ruotsalaiser hävittäjät
kiirehtir'ät apuun.
Rinramalle saapui uusia rniehiä, murteesta päätellen
Porin seudun poikia. Heillä oli uudet, puhtaar lumipuvr-rt
ja sileät kasvot. Kaksi heistä pysähtyi ,furtelernaan kans-

sarnme. He olivat menossa ensimmäistä kertaa tuleen ja

olivar uteliaiia. He hiihtelivät edelleen, mutta päästyään
parikl rnrrentä metriä räjähti tiellä. Toiner.r silpor.rrr.ri muodotromaksi, toinen eli vielä. Tr,rntui jiirklttävältä, että he
vielä muutama minuutti sitten oiivat ten'eitä ja reippaita,
rnutta näin pian päättyi heidän sotansa.

Myöskin minun osalta päättyi sota Märkäjärvellä, sillä
sain komennuksen rnuualle. Silloin oli patterimme iorakuinkin ehyt
vain muutamia haavoittuneita. Ensim- matkansa pään alikersantti Kesti tulenmäisenä kohtasi
.johtueesta. Myöhemmin patterirnme siirryi Kannakselle,
mikä matka muodoscui tuhoisaki. Taitava ja rämäpäinen
päzillikkörnme, luutnantri Into Heimo ja §mmenkunta
muuta tapasi kohtalonsa. Myöskin kersantti YlilLroma, joka saunassa ennen rintamalle lähtöä esiteLnöi ennaltatietiimisestä, koki sotansa viimeiset hetket Vilajoen helvetissä. Toverir kertoivat, ertä hänen kasvonsa olivat ryynet

ja rauhalliset, kuten silloinkin, kun hän antoi tulikdskyiä
jaokselleen, aivan kuin hän olisi sanonut, että "enempää
tiesin, eträ näin tulisi kä1'rnään..."
en voinur

-

B i ntamavaiheet Ayräpäässä ja
Vuosalmessa Talvisodan lopussa

säkin notkelnissa pohjaan asti rä,jdhtelevistä ammuksista
läl-rteneen mustan noen tahrimaa.

Olimme kulkeneet lrarjun takana asemien sllunnassa
ensin itään noin pr.rolen kilometrin verran. Sitten sivuut-

,j.3.+o

taneet jonkin hajalle ammutun mökkirähjän kömpiessämme avonaisen harjun poikki, sen eteläpuolelle. Hariun takana alkoi suo, jonka takana oli vihollinen.
Minne mennään. näyttää siltä kuin asemat jäisivät
taakse?
k1'sf in edellä kulkevalta alikersantti Petä.;ältä.
Etuvarrioasemiin, rnutta: puhukin hil1aa, kohta oi-

at-'

w
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- vanjain nenän alla. Viirr.reinen tukikohta oli tuossa
laan
mäellä, kuten huomasir. Sirren on miltei kilometrin ryhjyys, vain tämä taistelueruvarrio välissä ja sinne mennäänl

Parisataa metriä suota pitkin suoraan viholliseen päin
vielä taisittuamme saavuimme rautatielle, jonka ylitimme
varovasti yksitellen kulkien. Tämän takana oli pieni mersikkö, jossa Kangas vielä kerran kuiskaten varoitti olernaan hiljaa ja etenemään matalana. Melkein konttaa-

^^Äi
iA

malla jatkoimme seuraavat parisataa metriä metsän halki. Täällä porukka ha.iaantui, toiset oikealle, toiset vasemmalle. Minun paikkani tulisi olemaan oikeanpuoleisella

oLAVt .lÄnvelÄtrenr

OLI

sydänyö Vuosalmella 10i 11. 19+0. Suolla leijuva
kätki miltei td.ydellisesri liepeisiinsä miesjoukon, joka hanhenmarssissa laahusri ereenpäin. Joskus
valkoisina olleisiin lumivaippoihin verhoutuneer miehet
kantoivat aseitaan mikä milläkin tavoin hihnasta tai kainalossa tai olalla keikutraen ja kuikir.rt uikonaisesti il-

l.rarmaa usva

rneettörni r-rä kui n talutusnllorassa olev an.r ker j una.
Emme silti olleet n-rikään sielurtom.rna rörmäävä "aivo-

pyykkipesue" vailla järjen hivenrä. rL:nnerra ja kipua,
vaan joukko omintakeisesri ajattelevi.r lksilöirä, Luojan
luomia.
Miehiä, jorka eivät aina rrhroneet saada järkeensä mahtumaan
sirä. n-rinkär,uoksi neidät todella oli
luotu ajattelemaan... Olimme vrin nrrn perin väsyneitä.
Väsyneitä ja unenpöpperöisiä koskr reidär oli heräretry

juuri silloin, kun uselmman vuttrok.iuJen i'htämittaisen

valvonisen jälkeen vihdoinkin ol:nime priJsseer unen

al-

siivellä.

Ryömimrne hiljaa eteenpäin ja saavuimme ensimmäiselle montulle. Tähän jätettiin pari poikaa ja siinä olieet
lähtivät ryyryväisinä ryömimään taaksepäin. Polku kulki

edelleen aivan asemissa,
kuoppa kuopalta, montnlta
- oli mies tai pari ja rne uumontulle. Jokaisessa montussa
det asetuimme tilalle. Jouduin toiseksi viimeiseen pesäkkeeseen, seurakseni sain nostomies Korhosen ja viimeiseen, pienimpään kävi täydennysmies Ylikännö yksin.
Kun edellisten vartiomiesren poistuvasta ryöminnästä aiheutunut heikko, laahaava kahina häipyi kuulumattomiin, seurasi linjoillamme rajaron hiijaisur.rs. Hermot kireillä jäin yksikseni kuopan reunaan nojaten miemimään.
Korhonen painui heti montun pohjalle itkien ja valitraen
kohtalomme kovulrtta ja kaiken tähänasrisen loppua, elämämme päätepistecrä, joka hänen sanojensa rnukaan olisi

kuun.

juuri

Kuuluimme JR l.i:n kuuJennen komppanian rippeisiin. Olimme prrisen viimeisri r iikkoe piräneet puoliamrne vaihtelevalla n-rencn k>e,^ä \'uosa-Lnen kumpuilevassa taistelumaasrossr. Prt:-ijocnrmme komentaja, ma-

Mitähän nyt tuleman pitääi' Jos vihollinen nyr hyök- vähänkin tosissaan, niin kuinkahan
käisi
kävisii Kuinka
tältä voisi päivällä päiistä pois, kun yölläkin piti ryörniäi
kukaan ei
Jos nyt täällä haavoittuisi, niin tänne jäisi
rnillään pääsisi auttamaan. On
on jdmtit -paikat onl
- kuin kusi sukassa! Ei
Hiljaa Korl.ronenl Nyt ollaan
pul.ruta
ei pukahdeta! Jos vil.rollinen saa tierää, että
olemme-tässä aivan sen nenän alla, niin kyllä rneidär siiloin paha perrii. Ollaan vaan ja odotetaan. Jos se hyökkää, niin otetaan vastaan ja tapellaan. Niinhän meidän
pitäis tehdä tuolla takana, linjassakin. Jos ei hyökkää, niin
ei pul.ruta mitään ja ollaan vaan kuin ei oltaiskaan.
Yö kului aarnuun l.räiriinryn-rättä
l.ritaasti, rnutta kului kuitenkin.

juri Sihvo oli

kaatr.rnur p.rn

;IivIä

eemme johtaja, vänrikki Pihi.:r'-r

aikaisemmin. JoLrkku-

oli kaatunut viikko sirten. Komppaniamme viimeinen plillikkö, jonka nimeä
emme vielä muistaneet ja jonke vein jokunen meistä oli
nähnyt, oli kaarunut eilen. Jouklo.rn'rme l.roiteli nyt kersantti Kangas, hän joka oli veränlt meirä siitä asri, kun
rne jokin viikko sirten täydennvsmiehinä porukkaan rulimme. Emme komppaniastamme peljon muira tunteneetkaan. Olimrr-re vain,
tappelimme ja palelimme.
Ruokaa saimme kerran vuorokaudessa.
Soppatonkka ruoriin majoitusalueemme polunvarteen keskiy'öllä, sillä päivällä ei Vuoksen yli voinut hevosella kulkea. Postia emme olleer vielä saaneet. Vettä sularrelimme lumesta lämpi-

miksemme tilaisuuden tullen. Lumi oli täälläkin joskus
ollut valkoista .ja puhdasta, murta nyr sekin oli slvimmis-

II

II

tässä montussa,

nyt alkavana päivänä.

Vihollisen pr.rolelta kuului välillä hiljaista, onttoa puhetta. Me emme uskalla edes kuiskia, emme uskalla poktaa emmekä oikein kunnolla liikahtaakaan.
Aamun sarastaessa aloin väl-rän kurkistella erumaasroon
ja ympäristiiön. Edessämme

oli kapea, noin koln-risenkyrn-
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Tank<r tuhotaan kasapanoksella

lnentii rnetriii levcii aukea, joka kulki riutamarnrne suuntaan, siir-rii oli vrnnaan joskus kLrlkenut tie. Tien t.tkrn.i
oli pier.ri, harvahk«r metsikkö, kuir.r r.neidrinkin ja siinii r iholliser-r irserlrat, ttrskin viiclenkvtnttreueu merrin p:i:i)i.i
meisrä. Ornat isemarnme ktrlkivar puoli1'mpyrän mtrotuisesti ia viistrxrn tirkanarnme vasernmirllar, rarrtatien toisella lruolella oli miiki, iossa jatkui naapuriryk-rrentin lohkr.r.
Miien kr.rrnpareella oli oura kouekivririri, joka k1'keni ,urtpumailn vlitsemrne. Montussamme oli sr.tomallir-ren L.th1i-§11s1111sx-piknkivääri kur.rluen näkö.1ään asernamme
l.nontLur vlkiovrrrusteisiin. Meillii Korhosen kanssa oli ki-

viiiirit: n-rallia "viir-ne vuosisrlta".

Arrntrn hiimiiriii hetkiä ei ehtinl,t vielä pitkiillekiiiin kuIua, ktrn etuvlserlrnrrlta alkoi kuuluar outoa ra[-in.L.r.

jonkir.r koneen voimakasta kiivmistii
Å:ini
-.
Tiihy'steltiir-r, turunittiin, mitii se rnrrhtaisi ol-.
la. Vil.rollir.renkin
oli vaiti. Oli kuin jokair.rer.r mets:im.r.15«ln kärköissii piileksivä olisi vhteisestii sopimLrksesr.r hiljeunyt odortarnaan.
Mitii se oiTaas ääni val.rvistui
- rroin niikymiittiirnänä -ja noin kor',rkein or.r/ Mikri kLrlki
äänisesti h1'risten vairnensi jyriniillliiin tavanor.nirisen n k:iin.i
Ei, mutt'r
kien jyskeen ja kiviiiirien riiiskeen.
slrmassa huornasin, että aivan edessiimme
tulla -rtröi n si
hy,ökkä1'svaunr,r eclessämme olevaan rnetsään ja suleutui io
hiiipyrnässä olevaan usvaan.
(x1e, Korhonen, höökivatrnu!
- Hyökkäysvaunu perketti! Nyt läl.rclettiin! sirnoi Kor- äiini väristen ja alkoi takanamme olevar katajaa
honen
kiiclelläin hirmuten pyrkiä r.nor.rtr.rsra ylös.

hyriniiä

vlhvistr.ri-
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\],

et mene n.rinnekiiiin, vaau istur tiiiillLi kiltisti ja

- r.ri mrnlten rneidiit «;clella hukka perrii. Se kr.rn r-r'reii:r,,.r.r
:.ii irr.iorn;rrr. r.riir.r seulaksi laskee q'killäiin ia vielii pvörit-

:.i.i rel.rketjuil.rinsa niin, ertei jiiä tulitikkuaskillisre kotiin
n)'t se jo ampuul
,.iirerriiii. Kur-rle,
kuir.r pienet pirtrt trjelsivat pikrrNiin «rdella, viheltiien
;rkirr,rr-nr-nr,rkset 1'litsen-rrne riiiskyen joss,rkin r;rkanatt-t-

r:re. Srrmaau aikaan kisktlin Korhosen t;tklisin
riir.rr-r

rn«rnr-

kiii'den itse isttunaau hrinen päiilleeu. Uskaltiunatta

eJes kurkisraa, n-ritä ulkopuolella tal.rrhrlri.

l'.iii

kulnarassa

sirrrii isrtrin kuunneller-r Korhoseu r',rlitrelLr.r:'Säästäkäii
hvr'.ir nriel-ret, rninulla ou vairno jl seirsem.in lasta KLropir,rss.r. Åntakaa rninutt tneunii, mie eu txr kellekään k«rsk.i.rn prrhhtrir tel-rr-ry. Ar.rttakaa nvt litviir ihntisetl " Näin
rr.rli vlahtoavaa hripiitystri tirttkoatnlrr.r. rtiinkuin kLrolenr.rnhädiissä olevaltir jiirjetriimiilrii olennolte ainakin. Viihiteller-r sain hänet riruhoittluu;rrn j.r hilienellllän vxkr.rr.rrreluillani, ettii h il jaistrus j.r liikkumrtromr.rLrs on rnei diin ain«ra pelastuksenrrne ja ert:i piiistiir.r hiinet heti liihten.riiiin, kun tankki häipvv niikii;.iirisriimme.
S;rrnaan aikaar-r oli hviikkiilsr';rurtLr koko tian Pomrtrircanr.rt l,litser-nrne.

En trskitlt,urLlt katsoa t'li ur<tt-tttttt rellnan,

koska pelkiisin heriitriiviini hr.romiora. Sarralla pelkäsin
kuirenkir.r; milloin vihollisen jalkar'äki alkaa hyökätä ia
seivästäii meidät rnonttuulune. Pienen nirhinointimrne ja
kr-riskinarnrne kuuluvr,tr,tdesta ei sensijaan n)'r ollut pelkoa,
vlitsemme arnpuvrr 11'kkihän piti riiiskiniilliiiin hr.rolen, ettei iiiintän.rrne olisi ktrLrltrr.ntt naapuriasemiin vaikka olsirnme Ir«rilanneet "Karialan heiliä" ktrrkkLr strorana.

-

ffi
r{
'f!

kivi edelleen
puiien kllkiin jr pLriden

Lopulta anmunrr hkkrsi. mi.rra kone

-kuului

relakerjLrjen ru.rprn.risr;

taittumistl.
Åhr.r. rjarrelin. nvt se a.lkal siirtvä paikaltaan l-rakeakseen
irselleen lorsen tmpum.rpaikan. Piräisi
kait kurkistaa. mitii rekisi j:ik.:rlki. r;.i oliko kohrr l,isrin
niskan päälläl Nousin vr.ro\.lsri kum.rrruksisr.r je rrloin
hiljaa tirkisrellä penkan laiCrn rlirse.
en huo- ^{luksi
tnarinut mitään.
Konekin oir l:.k:.nn-:r
kfrrn.isr.i.
Olisikohan se jo -noin päJssrr huomlm*:r" i:Jrprrrr.i.in:
Etumaasto oli vapaa vihollisisra.
Srn'i.iss.: k-i:1.:i ru-trin kolinaa melkein 1'läpuolelr;rni. - Ei. i:'i.:ir: i'.r r.ir
- meirin ;.i.it,.hme
ihmisetl HyökkäysvaLrnu olikin ihan
jrr minä katselin sen alta etumaasroall
Toclen totta, hvökkä1,svaunu oli noussur s.r-.n;lle kr.rmpareelle, rnissä monrtr.rmme siiairsi. Sen voim;rkkelr rel;rket.iLrpvörät olivat monrtumrne kahtapuolra kuirr suojlne sivr.rstoilh. Sen erureuna ulorrui puolir,äliin poreromrne p.iiille ja tykin 1,nnä konekiväärin piiput sojorrir'.rr
vlitsemnre niin. että kiväärintukilla voisin iskeä niihin
paikalrani. Samassa se alkoi taas sylkeä tulta kaikilla piipuillaan. Nikiköhän jotain vai rnuurenko vain paukutti.
J.i Korhonen siiesri:
- - Voi
hvr'ä isä. nvt se suolaa meijät tähän paekkaan.
Kuinkas
ne tämmöseen paekkaan meijär toi? MinLrllaha
on eukko ja lapset kotona, pienin alle vuoven. Voi hvr,ä
isä, ei rr-ry,ö ikinä tästä selvitä! Lähetään kohta painumaan
pakkoon, ennenkuin ne pistää pistimellä tuolta selkäämme tai puottaa pommin kuoppaamme. Voi persketril
Minulla oli taas tär'si rr'ö pidellä Korhosra aisoissa. Hän

ihan rlivt.rsi. Vallan väkisin hiir.r l,ritti pois poterosca ja parnr.rkru'nas. Niir.rkLrin siitri n1't l.riiiisisi kahtii askelta
pidemmiille, ennen kuin jo olisi seulana. Mutta Korhonen
;»rki. r'iiiinreli. kiroili .la siunaili. IstLrir.r edelleen iii.jän

koon

piiiillii je koetin viilillii kurkistella m:.rrrstoon, ettei vaan
orrirpllli liihrisi Iiikkeelle pistiimään meitä vartaaseen. Se
olisikin nrt ollut helppo tel'rtävä: Toinen puolihulluna ja
toinerr pelost.r p-l jrii'kkänä. Korhonen höpisi ja vapisi,
enk.i ollLrt pelkäiirniiträ miniikään. Hyökkäysvaunu vein

uli p.rikrll.r.rn. Tunnista toiseen.
TLirnii oli taistelussamme vaihe,

jossa ihminen runsi voimattornuutensa,ia ornan rnitiittrimyytensä. Taisi mennä

runelmat. Sitä silbin .joskus alkuvaiheessa kun vielä oli
kor-rlutuskeskuksessa odottelemassa "pääsyä" rnukaan,
saattoi kuvitella tämänkinlaista tilar-rnetra. Sen vaan mielikuvissa oli ottanut väl.rän toisella tavalla. Vähär.r noin
niinkuin "filmaattisemmin". Pistäppäs nyt rautakanki telaketjLrjen väliin tai iske polttopuliolla piiähän.
Ei kai- raidetttr
keksi or.rr.reksi ollut kumpaakaan, mutta eipä olisi

pistäii vaikka olisi ollutkin. Olihan kivääreitä prrirrain.
Aivan hyvin toinen niistä olisi joutanut. Ehkä molemmatkin. Mutta eipäs ollut pistäyriii... Voisihan sillä iskeä ainakin sen konekiviiiirin piiput väärään, mutta entiis sitten/...

Lopulta, yhtäkkiä kuten oli ilnesrynytkin, noin parin
tunnin paukuttelun jälkeen höökivaunu pemutti rielie.
Sarnassa Korhonen loikkasi yli monttrn reunan ja pujotteli
ktrin mirto pitkin polkua taaksepäin. Annoin miehen häiPvä...
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Talvisodan joukkoja

.liikkeellä Vuosalmen
rintaman selustassa

S

A'Lt t.t

Pian tiin-riin jälkeen tr.rli toinen vaunLl vasenrmalt.r ja

nriehet, jotka

tulivlt

ajoi ensimmiiisen viereen. Ajajat

nr>usivrrt p6i5 vrrunuistaan, i utte.livirt, katselivat jrr koputtel ivirt vaunLl jcnsrr k)' l-

hvökki\'svau

kiä. Viisi
kuusi viholrrista rxrr.rsi vastapäisestii I'oterostaan ji kiiveli
rnyöskin vaunu,jen viereen. Ottir'.rr osrrrr
juttelivat, r)aureskelivirt
keskusreluun
Olisikohan niin, etreiviit
tienneet nrcidiin liisniiolostamrnc nritäiin. Markaa oli virin parikvtrtmentii n-rerriä.
Oltiin
- r.rvtkir.r
hiljaa, sillii ylivoinra oli heillä.
Orna nahka oli
sentään ornl:

kuviit ()srrt taakse

Viirr.rein kuljettajat kiipesiviit vaunuihinsa ja liiksivät
aja-maan toiner.r oikealle, toinen vrsenuralle. Oikealle liihtenyt ajoi satrkunra n.retriii pclkrlle )a juuttui krinni lupririsi. Se yritti etecn fa rritti
mihankeen
piirisi
raakse, yski-ja piirski,-lopulta surmui mo«rttorikin. Vasemmalle liihtent't hiiifrvi nirrtkan tair niikvvistii. Jalka-
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n u jer.r

irsenrstrrrrlr.

j.iir.ir rrellc

k.ttscletrarrr-t

pcriiiin.

Vedin valrvrrsti piktkivriririrti I.ttottritt-t rcttrt.rlle

tiihtiisin j.t p.irn,rrn

li ik-

liiPxi5i111.,

lukko painui
ereert r'.risLt:tt kLiin vanlta Piertr.
kxrnksl
s.urt.r ruios. Pt'ss't' oli itttttrtVeclin nolrerrsti
trudestaatr.
rllrlrrontirsti trrkossa
.yiiiiss.i. P,itkrn jl fotkin, et a1-111.
n()lic.r r.ihr.ils ja I.rtrklLrs
Loprrltir otin kiviiiirin
1a iii- irirpp.r.u:r.r.in. Toitren-PaLrkku
jä nurin. Toiset liihriviit
- kertaa, cllnerlja taas Lrkk«r keik.rhti. Elt.lrn .ulpr.r.r viisi
kuin kaikki nriel)et olir.rr
yhrvviit

1'roiat

lrikkiin

ir.ir rnneet niikvvistii. Toiset

S.u:r.rss.t

s.lrpui ilikcrsrllttti Luoto

pote«xrr-ri.

kIn.

Kontl.p.rni,rn p.i.iliikkii r>n lntrutut vetiiyrynriskiiskokoottnutlan rrtd,ut
ci t.i.illl en.i.i i oi ()il.r.
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l..irn. K.rikki uteni Ityvin rrrtrrPenkllle asri,

n-rurra srrr.t;r

::'.cirt.tsi tullrr pvsiivs. Toinen lryiikkiit sveLrntrista «rli meliri:r kcskellii rrrtrr:.r ru.rirr kehdcnsad,rn ntetrin fiiiissii iu
..::'.:'-.i r lnrlniltrrsti. Pellolle jiiiiny't vrrrrnLr ratrs ;utrl.Lri t.rr.,.,jr-rr-.s t.L

niin

mrrti.rlillt;1,

mL.ti,:

llksr

:r-.

rrsri.
scrr-

mr.lisirrirserniirnrnrevilstil:ur Niiriiolipaljon...

ettii kiskot kiljLiivrr. Peri

sr::-,::-..,:.:.,;.,rikrranrme juoksi hiitiipiiissiiiin

rliteille

..clrnr.rt k.riltuivirt kiskojen viiliin n-relkeilt

en-

.r:-.::-...::.: rn.r.

\I:^.,: :r',: .rr iiksi/... Pimeiiiin oli

- \ i1\r :..:r:r.:
rtoin
llirse.

1.1

r.rlois:Lnrr aikar-ra ei

eikaa I'iclii rrinakin

ntilliiiin lriiiisisi

ra-

irirpr kLritenkin joukk<x;n-rrrc Korlloneu rullen,!.()Ns.-:ti t,r>r.rkin kir-rokseste ja nvkiiisi Itiltasrrr: Hci. tilies r.inlcl
Konttrsir-r Korhosclr pcr.iss.i
- n rlr.r liivo'i lunteen 1.cirr)'nyr
f.itkin oj.r.r j.r cr.i.irr ki;rL.,k:e
betoniriinni eli .i.iii,r;pr '. jok.r johti rrr.lan elitsc.
Tiiiillri nrirt.i oiu-r ,rllu rroilt.r suoj:rssrr. Tuus siniikin
clan

tiir-rr-re

I

S..r:-..,s:,r

Viit«rilin toisct mukuulmre .lil ryiinttmnre periikk;iin

Korhoscrr kiir riiviin krrurt,r «rnricr.unrc pu«rlclle...
Kaikki tiinrii taPahrrri aivan viirne herkcssii. Ennenkuin
krrikki olinrme piiiisscer liivitse ja kunnolla irsettrurcet rirti.rvrrllin suoirriur ilsenriin, r'ihollinen .rloitri nrirhtlv:1lr
rur.ril "-hur.lrlon siiestiimiinii voinrrLkkrren hyiikkiil'ksen art-

Kun veniiliiiset eiviit sirirneetkil:ur o.lottanrlrlrnsrr ltrotisuihkrra virsturulsr.r., hc nousir,rit ai.lorllc jrr kLrn-rlrareiden
sekri kivien piiiille huuraen jrr jatkuvrsti heitii kern i Iisiiii.
K<lhra kulrisi iiskeisten .Lscuricrnrnc ticntxrr ntustJlt;ullt
nrekastavia, hoilaavia jl P111|i11s1"1.r'ia vilrollisirrrnn-rc.
Mutta srLntitss.r tlrfilhtui ihnre: r,ihollisen korohoro ;rk>itri
rlnrottomrln kcskitt ksen, jonkrr kohteena olr niit telmii
Ir{ersikkii Icitt} i savtrun, hrrrrroor.r, irkuun,
cclessiin-rnrel
kirouksi in j r-he;rvt.rittuneitlc-n r'«rivotrrksi in...
Paistrir se aunnko joskus...
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Kev.Os. 9:n konekivääri
ryh§y puhumaan
ampujana sotamies
Rosenberg

I
Å

r

)
I

AULIS SAVIAHO
ELETTIIN vuotta -.i1. Kesä oli mennyt suruineen j,r rnr.rrja Kevytosasto 9 oli edennyt lokakuun loppu-

heineen,

päiviin

rnennessii Seesjiirver.r rannalle.

Takanarnme olivat Karjalan kannaksen monivaiheiser
taistelur Vuoksen yliryksineen, Kuolemajärven kujanjuoksuineen ja Viipr.rrin valtruksineen. Voittoja oli ollur. ioskin tappioitakin, ja rr"roni rehti aseveikko oli poisrunr-rr rrveistä saatuaan siirron korkearnpiin sotavoimiin. Rur-rri.r
oli palanut jo nelisen kuukauma, ja yhtä pitkän ajan olimme pelänneet henkiriepu jernme puolesta, siliä sodrss.:
jos missä ihminen tuntee elämänlankansa haurauden.

Eråanå pilvisenä ilrapäivänä työntäytyi komppani.rn
päällikön liihetti teltan oviaukosta sisään ja ilmoitti. ertl
lähtö oli taas edessä. Matkan päämäärää ja tavoicreic.r ei
annettu tietoomme. "Pakillinen purrroa vatsaan sekä kuivaa muonaa leipälaukkuun", kuului lyhyt käsky.
Puoli tr.rntia siinä ehkä kului, ja sitten olivatkin konekiväärirnme jo pyörien takana tavaratelineillä. Ampujamme, Ridasjärveltä kotoisin oleva isäntiimies Latosteruna.r
otti "varsinaisen", apulainen jalustan sekä muut ryhmiimme jäsenet patrur.rnalaatikot. Luntakin oli satanut me.rhan muutamia sentte.iä, mutta se ei juuri haitannut mer-

Kahden
tulen
välissä
meitä huoiestuttanut, sillä sielliihän rir.rtamalinjan

piti

si-

i.ritakin.
Jonor, etupää pysähtyi, joten nähtävästi oli haveittu jorrin uurra. Viestirniel'rer, .iotka kantoivat radiopuhelir.rta
>el.issään, näkyivät puhuvan kojeeseensa. Nyt tuli hyvä tiirisr.rus hieman levähtää, ja niinpä pudotin kantamukset

m.uhan ja syrytin tupakan. Tauko kesti sopivasti juuri
niin kauan, että "Työmies" el.rti palaa lopptrr.rn. Sitter.r

k.rnramukset jälleen selkään .ja matka jatkui.
Ålkoi jo hämärtää ja syksyinen päivä vail.rtui hiljalleen
ili.rksi. Joku tiesi kertoa, että olimme Karl.rurnäkeen menetrin tien läheisyydessä. Loitompana näkyi joka tapauksessa olevan korkeita harjuja. Olisivatkohan nämä nyt
niir;i kuuluisia Maaselän harjanteita?

Viestimiehet häriskelivär jatkuvasti radiolaitteittensa

oli varmaankin ilmaanttrnut, koska
kon-rppanian päällikkö kutsui joukkueenjohtajat luokseen.

krnssa. Jotain uutta

Samoihin aikoihin alkoi läntiseltä ilmansuunnalta kur"rlu.r melkoisen kiivasta iunmuntaa. Ääner rr.rnctrivat tulevan jostain sieltä päin, mistä olimme muutamia tunteja
sirten lähteneet.

kantekoa. Seesjärven ranta jäi jo taaksemme polkiess;rmme pyörillä reipasta vatrl.rtia eteenpiiin.

Pahat aavistukset alkoivat hiipiä mieleemme. Jospa
suollir vlittämärnme tossnpolut olivatkin vhdistettiivissä tähiin? Sinne leiripaikalle Sees.iiirven rantiran jäi vain heik-

Mikähän lienee tämänkin matkan tarkoiruksenrl'
Jotrturrko uskollinen ja aina ampumavalmis kk:mme töi-

ko varmistus. Pojat taitavat olla aika lirissä". LiikkeelIelährökäsky tuli, mutta suunta olikin nlt päinvastainen.

hin, joka Kannaksen

koukkar.rksissa

oli

useasti pelastanur

henkiriepumme varmalta kuolemaltai'
Matkaa oli tehty jo ehkä viitisen kilometriä, kun ruli
pvsährymiskäsky. Pyörät vain tien sivur.rn, aseet olkapäille.
ja taisteltrosastomme lähti kohti synkää korpea. Keulasse
näytti suunta olevan selvillä, koska matkanteko sujui r.rsaista vauhtia.

Kuljettuamme mlrutarnan tunnin alkoi kk:n paino olkapäällä cuntua sietämättömältä. Kukahan pentele on tämänkin aseen keksinyt? Olisipa nyt itse kantamassa, sadattelin mielessäni. Maasto vaihtui välillä pieniä kuusennäreitä kasvavaksi suoksi. Ylitimme h.rmeen tallatun po-

lun, josta päättelimme seudulla olevan muitakin kulkijoita. Naapurin miehet kaiketi asialla
Pientä pauketta kr.rtrlui iräiseltä suunnalta, mr.rtta se ei
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Jorain väkavampaa täyryi nyt olla klseessä. koska näinkin
suuren taisteluosaston suunta muutetaan kesken etenemisen.

Yhä lisäänryvän pimeyden takie rhrevden pito edellä
kulkevaan mieheen tuotti melkoisia vaikeuksia.
Tuossakin näyttää olevan kaksi poikua. Mihinkähän
se -viimeksi mennyt mies oikein katosiT Molemmissa poluissa on aivan yhtä tuoreita jalanjälkiä. Sanopas nyt
kumpaa polkua menemmeT klsäisin ampujaltamme.
OikeTairaa olla saman tekevää. kuuiui vastaus.
- seualle vievää polkua lähdimme, ja takana tttleva osasto
rasi meirä.
Yht'äkkiä edessä rävähci ja luotisade pyyhkäisi suorxan
vastaan. Vihollisen asemial Siis väärä polku kuitenkin, välähti mielessäni. Mutta sitä ei ehtinyt nyt suremaan, sillä

Daadenen kylä
Seesjärven
.annalla
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oli painuttava rnaahan ntiri vikkeiim::
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kensä säilyttäii.
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Iltahiimiiriikin rnutrttui

l-rerkessli
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- r,,-i. -.-

deksi aseiclen suuliekkien vaikr.rtuksesr.r. \-,.,::..isr..

...<, ,:

kr.rultra eclestäpriin, j«rnr-re oli siis hrrrir.rurL:ni.: r::.:;:..<::'i
rrenemään ennen rreitii. Vnloraketti .lntnturrilrt r :I-,,-.:.c:t
asemista, ja se selver-rsi hiernan tilannerre. Pirn .iix,-,i :..i1.r

poikia

ryör.r-rien

takaisin. Kaksi oli hirrvoitrunLrr .ir\ .:rr \,,-

rr-rstettlrjen aselnien eclessii.

Tulittrs .jatkui vitrollisen puolelt.i, murrrl rällii koirr.r;r
runtui ainakin menevän vli. Kur-rpa eiviit vain hr-ront,risr
.rlentu tiihtäintriiin. Maassa rnatalanrr n'örnier-r piiiisimme
:...iksepii i r-r j a ttrli rnrne

u

udelleer-r tu«rhor-r kol-r t irlokka;tseen

ki:rr ..r.rrteii. kuir.rkrr liihellii oli, ettei vihollir-ren suolannut
::rerr.i k.rikki.r .rsemiensa eteen.
Er..ii.,iikko oli ktrLrlltrr irseitten paukkeen ja oli jiiiinvt
(,.:()tt.irnr;rn meitii jLiljessii tulevia. Kyseliviit il.rmeissii.iin
r.t.toisen r;ihiniir.r svitii, n-rutta mitiipä siiher.r oli lrrrljon selitr.imistii.
Koskl osastomme oli jiilleen koossa, niin eteenpäinrneno siti.lttoi jarkun, ja olkapiiät hellinii kk:n paipr;561 1-1i;isimrne viimein tien sivuur-r, .jonne olirnrne jiittiineet polkupyörän.rme retken alussa. Triiillii oclottivlt r.neirä r.r.ruoniltonkat, jotka viiäpclilt-une olivat tuoneet irlltolla. Sriln-

ne nälkiiisiin vatsoihirnrne vihcloin ja viirnein liirnniintii
nrokaa, ja hyviiltii se n.raistr.rikir.r.

i.,,.:nristelkseen. Mutta n)'r tä),ryi rosiairn piriiii kiiretrii.

'()i:: s.iisimme edellä rrenlleet kiinni. Matkanteko er kuitei:k,.-.n r,rinr-rr sujuir kovirr nofreasti, sillii kiviiririkompp;ni.:.n i.rt,rr kuljettivat mukanaarr kal-rta haavoirnrnurta
ror-erii;n. \.r.rpLrrikin kLrrrlLri jatkLrvrsti rrilrrrskelevirn

Lähtö tuli kLriter.rkin melko pian, ja niir-r sitii rnenriin io
tLrtuksi tullutta tietii pitkin kohti Seesjiirven rannalla olevaa majoittrspaikkaar-nrne.
Ajettr-ramr.ne ehkä neliser.r kilon.retriä meitii kohtasi ylIiittiivii niiki': Omaa 11'kistirii tiellii putket soiossr sirrrre

ruern ist;r,rn.

tänne

-

Hr-rhl Viei.ikin kulkivat kyln.riit viireer selkäpiissä,

! Eikri ai r.r-rttakiran rr-riestä r-riik1'vissiil

Liihemmäksi tultuarnme huomasimme, ettii vihollisprar147

oli poissaokraikanamme tehnl'r rekosensar. Kaikki tykkimiehet oli surmartu, ,1a q,kkejä oli yritetty rikkoa. Jopa
vetcll-revosetki n ol iv at saaneer sarlan surkear-r lopun.
Päässä pyörivät nyt ajatLrkser: Missä ovar rihuryön rekijäti Ovatko häipyr-reet ktrin rtrl'rka ruuleen, vai saammeko
vielii han.r-ria heistiii Hetker.r aikaa katselimme rapahrunurta, mlrttll koska rlritään ei ollLrr enää tehtävissä, jntkoimme matkaa. Loiva nräenrinne vain aias ja niin olirnmekin jo Seesjärverr rannass,r olevaila kapslxl;"l11.
Ensimn-riiisten miesten ollessa,j«r melkeinpä kapularien
ti«r

toisessa päiissä välähti pirneydestii sarja laukauksia kaataen maahirn kärjessä ajaneet.

NI,
-Ilkeältä

ne pirut ovar tukkineet tiernrne!
tr.rr-rtui pirleässii yössä alkar-rur raistelu, sillii kesti hetken aikaa ennenkuir-r ornat rniehemme pysrvivät
vastaalrltlan ruleen. Kr.rolem aa rLlorravar konep istool it riiti -

tiiiin. Ei rinakran

rär-rii yiir.rä

kannata ajatellakaan. Or.rnek-

si meillä on taistelr-rkykf inen osasto, ja kunhar.r päivä valker.ree, r.riin eikiihiin tiekir.r aukeir. ILnan raistelua venäläiset eiviit lähde, sillii siksi sinnikkäirä poikia he ovat.
Ammunta vihollisten asemistir jatkLri pienin viiliajoin,

ja heilli tuntui «tlevan rlukaan-rpaakin aseistusta. Aserir-nrre kk:mrne tukevasti kiver-r kups65ssn ampumavalmiiksi, sillä kukapa r.riisrii pahulrrisista tietiiä, vaikka lähtisiviit keskell ii yötä törmiiilerniiiin.
Seesjiin,eltä puhalreli pure.,'ankl'L.r'rä tuuli, joka tur.rrui

Iiipi. Kasailirnme lärnpirnikserrme sur-rren rövkkiiin krrusenhavuja, ja niiclen priiillä oli melk<r

rneneviir-r aqerakin

lnLrkul istuskella. Tuppauduimme koko ryhmä niin liihellc roisiamme kLrin rnirhdollisrrr. silLi kirverin selkii
hohk;rsi mtrkavtrsri lämpriä. Tärii vanhrrr hyviiii keinoa
olimme ennenkin ki\'ttiineet joutuessamrre r,ö1:,1,mään
Suomalainen vartiomies
Paadenen sillalla
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sivät nyt molemrnin puolin, ja teriivät iuotisuil.rkur plyhkivät avonaista kaptrlatietä etsier.r ul.rrejaan. Konekiväiireitärnme ernme voineet tässä tilanteessa käyrtää, koska
edessä oli omia n'riehiä, ja pimeys teki tilanteen kovin sekavaksi. Metri n.retriltä pääsimme kr.riter.rkin hivutrirLrru-

rr-retsiissä.

maan taaksepäir-r kohti suojaavaa rniienrinnertä.
Yllätys oli rä1'dellinen, vaikka jotain tällaista r>li saattanut odottaakin nähryirlme, kuinkar tykistör-r miesten oli
l«iynyt.
Ammunta jatkui edelleen, vaikka pimey,den takia sen
teho jäikin pieneksi. Murta poikarnr.ne pääsivät hiljalleen
vetäyrymään suojaavien kivenlohkareiden taakse.

r-r-roir-r

Kylläpä kävi hr-ron«r tuuri, kun vain kilometrin rnatka-olisi ollut perille. Oli rniten oli, r.r.rutta tie on joka tapauksessa poikki, ja tärnä on k1'lmä rotuus, tuumiskelin
itsekser-ri. Luoja ties, milloin sinne majoitusalueelle pääs148

Ei tll-rtor-rut

r.rnikaan

oikei: :-^.:

sr,m,iir'r. sillä

\'lmyys .ia aunullir odotettavissrr oler: :..:.:ei-: ;itir It siitä
l-rwrlen. Tupakan sentään usk.rlst :',:':::: lt,rnrtelin liePeen suo,iassa.

Orrpa kttmrna tilanne. Olct:l;:-.t :llotlssa, lntltta saovat vihollisernn-rekin. P.::.i.:;s.lissf, ovat rneikiiliiiset, sitter-r tien kirtkaissr,tt r iir,r..rs;o:ukka ja taas lnei-

-

dän takanan-une Karjllan I[ri.e^.sr.i vihollisen asemilt.
On ainakin varmaa. ertei t.risre.--: ..ietrua mitään peräänryn-risr-nahdollisuutta ole. Jtrko vuiiru tr.i tappio.
Kaivoir.r kelkrn esille j.r mrk.iir numeroista sain selvää,
se osoitti pr-roltrrörii. \'iell siis ki:iuisi viisi tai kr.tttsi tr.rntia ennenkuin piiilii olisi r';lkenem.r.rr.r päin.
Pitkiiltii tuntLrneen rirn jiiikeen ,rlkoi aan-ru hiljalleen
vai

j etr karko itteen
;, ;ri r-rost.1\' rn p irnerden.
Yritin hieroa jäseniI norjiksi. \'arsir.rkin jarlat olivat tul-

k,,rvin jlvkiksi pitkästä lstumlsesta.
\(,,rer ejerukset pyörivät mielessä: Kumpi puoli tekee
: ,,:i:een rilanteen selvittdmiseksi/ Sanotaan, että eruh'ön:: ,,:r pr,roli voittoa. Kun taistelu sitten alkaa, on olemassa
r::ra. ertä omat ampuvat toisiaan, sillä Parakkikylän lrrijrssa olevilla miehillä on aseet suunnatcuina tänne päin.
Yiholliset vain välissä. Kuinka suuri vihollisosasto tuolla
suolla sitten oni Onko komppanian verran vaiko enemmän7 Ken elää, se näkee.
Oikealra sivustalta alkoi kuulua kiivasta arnmuntaa. Joko se nyt alkoi? Sydän jyskähteli rnuutiunan kerran hieman rajrrnmin. Taisi olla sittenkin vihollisen aloitus,
koska uraata huudettiin. Siirsimrne kk:mrne muutaman
metrin eteenpäin, koska siten pääsirnme paremmin tulit-

lr:

talTtaan.

Unet karisivat pois silmistä.

meidät aamuhämärässä, oli aloite luisunut pois käsistä.
Yksinäisiä vihollisia yritti nyt lähteä hiippailemaan pakoon. mutta harvalle se onnisrui, sillä miehen selkäpuoli
on niin otollinen maali. Nätrdessään vastapuolen irtautuvrn asemistaan syöksyivät konepistoolimiehernme perärin hurjasti huutaen ja tulittaen. Kk:mme jäivät nyt toirnerromiksi. sillä omat miehemme olivac innoissaan juosseet

mrlstor

puhdistaessaan ampumalinjallernme.

Joukkueemme johtaja, vänrikki Riukula käveli luoks€mme pidellen käsivarttaan, josta Iuoti oli rnennyt läpi
reisrelun :ik.rnr Oma r1'l.rmärrrrne oli säilynyt täysin ehjänI. silli kelliän ei ollut naxrmun naarmua. Aseemme

veipp.lrn oli Iuori sarrunut, mutta kimmahtanut siitä sivuun,
Kr-rn rrrsteli:kin elkoi ollrr

jo hiljaista, nostimme kk:n
vlös j.r l.ih:irrme k.rrsomarrn. rnirä tulemme oli saentrt ai-

Kevyt osasto I
saapumassa seesjärven
y'annalle
l,sA

hau

)

D\..

3

l, Lii.t
JJ'-

Nyt ne pirut tulevatl

-Mustia

l.rahmoja alkoi erottua noin sadan metrin päässii.
Ampujamme Latostenmaa lreirtävn'i kk:n taakse suunnaten aseen hitaasti lähesq'vää r'ihollisjoukkoa kohti. Pieni
napsahdus ja varrnistin oli pois päältä. Peukalo painoi sormilevyä päästäen äkäisen luotiryöpvn matkaan.
I

Kuoleman viikatemies alkoi niitronsa.
Jopa tuli n-retsikköön liikettä. Se mntui oievan täynnii
r iliollisia. Olivatpa päässeet iähelle yön aikanal Kaikki
aeli.i konekivääriämrne olivat 1'l.rq,neet leikkiin, sarnoin
konepisr«rli- ja kiväärirnieher. Jos oli meidän tulemme
nrt kiivrrsra. niin kyllä sitä oli naapurinkin, kun heidän
hrn.:.trhriset konepyssynsä papatrelivar sarjojaan. Uraahuuro. jok.r hetki sitten kaikui pelottavan voimakkaana,
vaimenr jr ,rseilla oli nyt puheenvuoro.
Viholliselr.r. jollr oli ollut iln.reinen tarkoittrs yllättäii

kaan. Kasoirrain kaatuneita vihollisia oli metsässä ja vielä
enemmän aseira. Kasailimme ne yhteen lä;ään ja aikamoinen rövkkiö niiri kertf ikin.
Urhear r'älpelimme Muukan ia Vikmanin tapasimme
Seesjän'en rannaita surmatruina. He olivat muonanttlontimatkaltaan palatessa joutuneer vihollisen väijyrykseen.

Mikä ihmisessäkin palanee? Mutta savua vain tuli ja käry oli aikamoinen. Olisikohan leipälauktrssa olltrt jotain tulenarkaa aiLöysirnn.re jopa palavan vihollissoturin.

netta/
Itse pataljooniunnte konrentaia, majuri Alfthan ruli asesaalistamme ihailemaan ja kiitti poikia hyvästii suorituksesta. Naar.na rnessingillä l.rän soitti divisioonan esikuntaan iln.roittaen että Kevyt osasto 9 oli iskenyt ia voitra-
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yhtey'saiiup-

joukkoonsa suor.nalaista tukkilaisperua olevaan hirsikämpoli vair.r se paha vika, että lärr-rpötiia siinä
tal.rtoi lämn.ritvksestii huolintrttr klllisruir pakkasen puo-

seeriksi Sallan seikosilla Nanrskajokivarressa sijairsevaan
saksalaiseer.r kenttävartioon. Välietappina oli Saijan kylässä oleva toinen saksirlainen tukikohra, jonne jäin odotte-

pään, jossa

lemaan muutamaksi päiväksi hevoskolonnan lähtöä

dr.rin nr.rkktu-rr,1;1n ns. r-nr,rstolletikon päällä. Tiissä rne;rs-

"Pirtriin", rnillä nin'reliä komennuspaikkani tunnettiin.

,ioten ei haluttarrut lähteä Saijan kylälle kaLrppaan tai muuk1

läläisiä tal)arrnxxn.

Kolonna lähti sitter.r iopulta liikkeelle 25 hevosen voimalla. Ensin'uläinen etappiväli oii vain noin 12 krn.

oli hiekst.r muoviriltrinl tukikohdan ympärisrö jiinkineen. kliroincen. rtrr-rlureineen .ja jokir-reen.
tolartikoss;r

Vallitsivat kovat pakkaset, lähes nel.jäkymn-renrä tsrerta,
ten

leile, airlakin öisin. jos rneillä ei ollur tulivartioita. Jou-

Se

oli mir.rur.rlaiselleni "sr.rnnr.rnraihiihtäjällekin " pelkkä verq'ttell,taival. Tietäähär-r sen, että ttrollaisessa pitkässä kolonnassa on vähän päästä joliain hevosella "asiaa", jonka
takia koko kolonnan on aina py'sähdyttiivä. Yövf irrune
etapissa.

Toisen piiivär.r tirival, r.r. 22 l«r, otri jo lujernmalle. Jostair.r syystä n.rir.rut unohdettiir.r l.rerättää ajoissa, jr niin
pääsi kolonna rninulta karkuun. Jos kysymyksessä olisi olIut tavaliinen partiohiihto, olisi karkurien tavoittaminen
ollut toivotonta. Hevoskokrnnaa kannarti kuitenkin liihtei
takaa-ajarnaan ja saavutir.rkir.r sen runnin hiihdorr .jälkeen.
Tämä otti kuitenkin sen verran voimille, että tiii'n'i ;rlentua harjoittarnaan "ratsasrusl-riihtoa".
Puolenpäivän aikaan saavuir-r perille uureen "kotiin .

ja kiiskertiir-r heti maittavaan nrokapöy,tään. Huomasin kohr..

rnissä rninut otettiin vieraanvareisesti vstairn

päässeeni jäseneksi tukikohdan "sisärenkaaseer.r". jor.rk"
muodostivat tukikohclar.r päällikkönä toirnivrr Iuurn..r'ri::.
alilääkäri, tukikol.rdan vziäpeli ja toir-ren kerlttiivii.ipeir. i,,:ka kaikki vaikuttivat kunnon rniehilrä. IVajoitL:rn ireic::

Ni inpä Ir.rurn,rnrti kehoitrikin m ir.ru;r kirjoittarraan kotiir-r,
etrii nr,rkr.rn lhtaikrra K.rrhritunrr.rrille jir Janatukser-rkank;r;rll,r. p.ili Ialtikossa esiintvviil p;rikkaa mainitakseni.
Eriktriser.r hvviksi ystär'iki tuiimme alilääkäri Åugustinin k.inss.r. Hän oli reilu urheilij.rluonne, joka oli er.rnen
sot.r.i i<ir nr r kilpailumatkalla Heisingiss.ikin
korkeusirrppr I91 cn"r, rnikä oli niihin aikoihrn hvr'ä- tulos. Åugi:sunril.r tuntui «rlevan jostain svvstii huonot r,älit hrutr'r..:.tun k.rnssa ja hän liitryikin siitä s\'\'stä seurirlni. MeilI.i ,iiikin lhteisiii harrastr.rksia. Olimme kurnp.ikin ir.rnokk:ri.r sh.rkir-rpelaajia, ja kun mLmtamat radistitkin sitä
pei:sivrt. pantiirr heti toirneen "kansair.rvälinen" shakki.!rrn.r.rs. jota aina joutohetkinä pelattiin radistikorsussa.
\r-r-{ustin oli myös etevä mäenlaskija ja sialomhiihtäjä.
\Iinikin osrrllistuin aluksi rnäerrlaskuun körnpelöillä sLro:-,.Jrisillr sotilassivakoilla, r.nutta muutarnien "kylpl,arn::eiJen
saksalaisella taholla kLrperkeikkojer.r nimi

jilkeen-huomasir-r parhaaksi luopurr tiistä herrastusmuo-

-C(lS t.1.

Sirren keksirnrne rnetsiistvksen. Neljännen päivär'r aaressasirnme kiväärit pul.rtiriksi .jr liihdin.rnle tiedus:eluhiihtoretkelle läheiseen mlrirstoon saadaksemrne selr riie. r.nir.rkälaista riistr,r siellä oikein oii. Päälliköltä
s.:imme sarnalla tehtär,äksernme rarkistaa, eträ tukikohdan

:::lnr

Partiokahakka
saksalaisessa
tukikohdassa Sallassa

JYRKI KARE!NEN

Saksalainen partio
palaamassa tuki kohtaansa
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'.:-.;.rrr hrihdeq- ns. varmistuslatu oli jatkuvasti ehjä.
E:nme ehrineet pitkällekään, kun jo törmäsimme noin
<,-t-pliseen porolaumaan, joka arkana kiiruhri pakoor.r.
:<uru oli ilmeisesti poroien jäkälöintimaata, sillä se oli
xrurraaltaan niiden sotkemaa. Olivatpa .juurcaat sorkeneer
perriolatummekir.r, jonka sisäpuolella meidän oli määrä
pvq'tellä.
Eteemme alkoi ilnesryä lintuja. Koirasteeri suhahti
lentoon. Hetken päästä näimme ruskeita lintuja, otaksuttavasti naarasteeriä. Ketunjälkiä ja saukonkoloja oli puronvarressa. Riistaa tuntui siis olevan. Rupesimme seurailemaan riekon jälkiä hangessa. Kol.rta lehahrikin lumesta lentoon lurnivalkea riekkopari. Muutaman sadan
metrin päässä tapasimme ne uudelleen hangella juoksentelemassa. Augustin

otti linnun tähräimeensä ja laukaisi.

Lintu jäi paikalleen, murta kun läl.resryimrne sitä korjataksernme saaliin., se lehahrikin yllärykseksernme lentoon.

Oli kai luottanut rnaastoväriinsä
leen.

,;a

jäänyt rauhassa paikal-

Seuraava riekko kyllä keikahti. Alkava lumipyry

- metsäst1'kser.nrr.re ja pakotti meidät palaamaar.r
keskel,tti
ja rny'ös viitukikohtaan. Näin ;räiitryi ensir.nmäinen
rneinen

ms65ii561'51erkemme.

-

Harrasruksia
ei siis pLrutttrnur. Eräs sellainen oli myös

ver.riijänkielen opiskelu. "Sisärenkaarr" ker.rträvääpeli
Thiel oli venäjrin tiritoinen rr.ries, aikaisernmin tr-rikintel.rtävissii toirr-rinrrt. Häuelt kanssaan s<tvin, ettii hän opertaisi rr-rinulle venättii, rninä rrras hiinelle suornea. Tiirnii

liihti kohrir käy r-rt i i n.
Varsinainen tehtäväni yhteysaliuprseerina rajoittrri .jokir
i-i. päivä tapahtuvaan suornaiaisen l,htey,sparrion vierailr.run, joka saapui liihimmiistä suornrr.llisesrir kenträvlr-

vrstav uoroinen kielen«rpetus

tiosta Ilisvaarassa. Minun

oli

saksirn trlitoisena

rlräairal

huolehtia heistä vieraih.rn aikanir ja kiirintää rnahdcllliset il-

moirukset. Kerran partio tukikohdassa ollessani ehtikin
kär'dä vierailulla. Järjestin miehille yösijan .ja ateriar.r. Ilmoituksia ei sillii kertaa ollut.
Partion mukana rr,rii rukikohtaan tutustuffraan vastaleivottr.r vänrikki. Heinonen nin-reltäiir-r. Hänet lur.rtnlntti
Schs'arz kutsui illaksi sisärenkeran vieraaksi. Kun vänrikki
ei tuntunut oikeir-r juttumieheltä, pantiin eräänlainen ser.r-

rapeli käy'ntiin ja hauskaa oli. Illirnviettomme piiiitq'i
kuitenkin verraten aikaisin, koska viinrikki joko hiihclosta

väsyneenä tai ilreunisene alkoi torkkuar paikallaan eikä
tuntunut p1'sp'än pelin tepahttunien tasllla.
Eräänä päivänä kuulimme llliirtiien joen takaa kor.rcpis«rolisarjan. Sitä seurasi toisia ja nluLrtrunan hetker-r kr.rltrttLra pl,yhki virnmattu luotituisku tien«-»ta. Kur.rlui venä-

läisiä komentosanoia je sitten tvlpillinen ' urlr.I-urarl
hirsikämpprimrne suunnalta. Ei ollur cpiiilvsriikiiiin, n.ristii

oli kysymys.
Hutsin asetta ja yksi radisteistf, oiensr rninulle kiväiirin
ia patnlunoita. Osoittrrutui, ettii nreillii oli korsr.rssrr viirecrr

rnieheen

kolre kivliiiriii, muutarnia kvrnmeniä perruunoi-

ta ja pari kiisikrar.raattiir. Pahinta oli, ettii radistit, aliupseeri jri kaksi miestli, iL.noittivar heti, ettei heillii ollut
n'rinkiiänlirista rintamakou|.rtustl. He vetä)'tri\,är kiireesti
fel«rissirirn korsun nurkkiin. Sitä ennen he kyllä ehtiviit
hiilyttää puhelimcllrr apua Saijalta .i+ kikrmetrin päistii.
Vihollir.rer.r katkaisi puhelinjohciot viilittörnästi sen .liilkcen. Åliläiikiiri Atrgustir.rilla oli hyviiii ral.rtoa, vrrikkei
hrinelläkään läiikärinä lur>nr.rollisesri ollut totturnustir tiimiir.rtapaisiin kiviiärirniehcn tchtiiviin. Hän tarttui yh-

Kenttävartio

Sallan rintamalla
Jatkosodan aikana
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teen kivääriin. Tunsin, eträ vasruu korsun puolustuksesta
alkoi langeta osalleni siitä huolimatra, eträ tämä oli itsellenikin ensimmäinen taistelu ase kädessä. Olinhan tosin
ollut ennenkin taisteluissa mukana, mutta olin silloin pataljoonan kornentopaikassa tulkin tehtävissä.
Suorastaan kohtalon ivaa oli, että radiokorsun yhteyteen oli sijoitemu raskaan konekiväärin pesäke, nyt hädän hetkelle tuo pelottava ase seisoi siinä yksinään ja hylänynä, ampujitta. Kukaan meistä ei pystynyr sillä ampumaan ja ampuma-aukotkin olivat lumen vallassa, kuvaa-

vaa saksalaisten puolustusvalmiudelle. Kuirenkin oli
päällikkö juuri edellisenä ilrana maastolaatikon ääressä selostanut alaisilleen tukikohdan puolustusta, jossa tilaisuudessa itsekin olin mukana. Olisipa silloin aavisrerru.
että io seuraavana päivänä jouduttiin soveltamaan reorir;r
kiytäntöön.
Ensi töikseni syöksyin pesäkkeeseen, joka oli yihäälrä
avoin, ja nousin varusruksen reunalle saadakseni kuvan tilanteesta. Vilkaisin ympärilleni. Hirsikämppämme vmp..i-

rillä näkyi paljon lumiptrkuisia miehiä, ehkä pariklmmentä, jotka sauvoihinsa nojaillen seisoskelivar vhdess.i
rykelmässä. Siinä oli edessäni maali, jollaista elämässlni

tuskin enää tulisi tarjor.rtumaan. Miesten htromio oli silll
hetkellä suuntautunut toisaalle. Heirin kir,äärin poskeile
ja päästelin makasiinin ryhjäksi vihollislaumran. trfies:e:
keskuudessa s)'nryi samassa liikettä, murra en el'rrinrr :,'
deta mahdollisia osumia, sillä minulle rr.rli silloin m::..:,
ajattelemista. Huomasin, että korsunkin rr.rkse oli i::e-r
rynyt vihollisia. Nämä oli.r,at päässeer kump.:ree:: s.., -i

sa ryömimään lähelleni, enkii ehrinrr ii:i(,)r::-:-: ::i
vamstukselta, kun jo kärjess;i ollur kone::s:,.. -::--:s. .=.pui sarjan rninua kol-rti. LLrmr pllirsi :.i:.^.:.: : ..^:-i-:
vihlaisun olkapräässäni. En kiinri::-:ei! ::::.:: =::<=.:ij
huomiota. kr.rn ei ruski.r iimr;nrunur.
Hyppäsin r-rvt trkaisin korsuun hrkemun lir..' prrruunoita ja kurkisrin herken pJÅd pesJkkeen ovirukosr.r
varmistautuakseni, etreir'är senjar olleet vielä ehrineer sitä
uhkaamaan. Sitä minun ei olisi kuirenkaan pitänyt tehdä,
sillä samassa räjähti edessäni pesäkkeessä käsikranaatti.
Pikakiväärimies korsun ampuma-aukolla
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Veri purskahti huulestani, luulin sirpaleen

katkoneen

hampaitakin. Pidin viisaimpana lopettaa yksityistaisteluni
ja veräyq'ä korsun sisäpuolelle, kahdesri haavoimunut kun
jo olin.
Tunnelma korsussa alkoi läl.rennellä epätoivoa, kun ilmoitin, että olimme auttamaftomasri motissa eikä ollur
toivoa päästä korsusta minnekään. Mielessä välähti jo

kolkko vaihtoehto: kuolerna vaiko soravankeus. Huomasimme silloin kuirenkin, että ulkona alkoi jo hämänää, ja
ehdotin. että yrittäisimme puolustaa korsua pimeän ruIoon saakka, jolloin ehkä ilmaanruisi rilaisur.rs livahtaa
serimesta. parhaassa tapauksessa suker mukana. Olihan
sitäpairsi mahdollista, emä vihollinen lähtisi riehensä pimefn run'in. Toivo oli taas heränn)'r.
\IeiC.in täytf i nyt rajoitraa ampumisra parrur.rnoita
.ilstllksemme, sillä niiden loppuminen merkitsi kaiken
lo;i..:. Olimme tähän saakka ammuskelieet umpimähk-i.:.r ovist.r ja ikkunasta peloittaaksemme vihollisra tulelikelle. Yksi käsikranaarrikin oli paiskatru
=-is:: lii:n
:--s:e=. j':n verustuksen yli.
T':s:e.:: r.rdiokorstrsta kiihtyi äärimmilleen. Vihollinen
§r.: :,::lkkrön. Munakranaatit paukkuivar nurkissa.
E:- .=:-.: iorsun oveen särkien sen alaosan, jolloin Au-

<---i:::.

:i-

sirp.rleesta pienen ristinmerkin otsaansa

,ia

----::r:-.:. :-..-:rie silmäänsä, koska, valitti, ertei nähnyt
onnirtelemaan
=:-:: .:-:. ::-:---:illin mirään. Joku kiirehti
:i.:.. ;::= :..:: ntr srrisi halutun "Verwundetenabzeic-

:E:. :.-i -::-::::s:rerkrn. Karbidilamppu sammutettiin
'i ri.t::i:i :--< :'..: ::rke.:. s;rlaisia papereitaan kamiinan.--i-.<: .-i-:- H=..-: .: ml,iriir.s polrraa ne tiukan paig-

--=

r::-: -j:.-'....:-lltn.t r',rrtioirnaan peSäk. -\-:--:- -r--.
a-:<:- -'C-::t--.
, i.:-it
. .l:cL:stin vartioi korsun
§i:s::-->:: !.i: :---.:=-. - H.:. -. ,, -.ik.riSen-rmin valittatl!-: a-L,::uj ::-:-<i,-:- . :-'.:. -<-:- :.": r: ilmeisesti nähnyt
en.if, mrri-i.a :orse-: i:-i:-: : :-,. ::..:.-i :.-;cll epäilyttämän. ertei mieheen ollut orxel: .-u-ii:r-::i; Senvuoksi
karsahdin aina siiloin tällöin mr'ös .\::gi:-i:::.l:r kivrlr'ään.
Yhräkkiä näin lumipukuisen mrehen s€ryr\'::r Augusti-

Suomalaisten
Ja saksalaisten
asevel ise u ruste ua
Lap i ssa
I

nin kiil'riiviin sLruss!1 konel)ist«xrl i sojossa. Arrgtrsrin-prrkir
ei ilmeisesti h:.rvrrinnur rniriiiin, ci ainakaan rnilliiän lailla
reugoirrtrt. Karjaisin:
Kirrso kiiyriiviiiil Tulrril ,jrr laukaisin. Augusrin rrnrptri- n-relkein sanranaiklisesti. Lun'rip1rkLlinen kavirhti taaksepiiin. Mtrtrrrr en ehrir.rl't niihclii, sillä
litdatessani tu,rdelleen ei pxt1111111,1 mennl,rkään pi ipp1r1111,
ja minun oli kyyrisq'rtiivä lartialle sirii krrtsomiuur. Tiinrii

liike pelasti luultavasti hcnkcni, sillii seurrravassa hetkessii
k«rrrepistoolrsuihku kiil'tiiviistii sisälle k«rr-

l:11,r",n",r""
Veriiyclyin rre samrrirn nLrrkklan, nrissii toisetkin kyh.littiras oikeairn rrikaan, sillii ktrLrlinrr.ne askeleirrr kor-

tiviir ja

katolta, ja sarnassa tuli lu«rreja ylhäältii ka«rnkin liipi.
Karniir-rrrn savlltorvestir kuului koIinlra

Astr:k.i.ippi k.r.r.letrunr keskelle l.rrti,r.L. .Lstrpirkin nurkki.r. Åset.rkkini lon'rfakkoineen oli vierr. Ilrn.i t-rlin vier;rilijoiden n'i)stiih.riun'r'arsin,rinen r.rhri. roisilt.r kiinrPiin ;rsukeilte 1.,,,,rrr.,,virt vain selkiirepur. trlLrirrr korsLrjrr oli n-rviis n r)steltr ja
1'r,irtmr-t-tLrtlrt.

at rikki.

r'.rrusesrneir.i

varrsinkin poik.rin sukl.r.rr j.r viinrr-annokser olivrrr kelvrrnneet.
Sel ityksenii sille. ettii hyiikkiiiiyrit saivat i,lläkiilliiiin halrurrnsa ntelkein koko tukikoh.lar-r, oli se, että rniehistii «rli
hl'iikkäy sh etkel.lä v ilnrsti.lnr irss!1 u Lrtta tu k ikoh t aa lii heiscl l c
vairralle. JäljelLi olevrrt prrkcnivat mikii mirrnekin. Eriiiissiikin korsussa oli ainorr hiidissiiiin piiloutunut siinkyla'r,c-

sLrn

rin alle ja peiastunut.
Lähdimrr-re vielä illalla

Turhrr yritysI l'rur.rsivat rlclisrir, sillä ;runa-armei.lalri- iLneisesti lritti ripluttil:.r sr.lvr.ltorvestir
nen
nrunakra.nlirttejrt k«rrsuun. Suor-nrrl;riseen korstrkemiinrrrn tärnii oli kuitetrk ilr sol. rm ;ltolt. K.1tol l.I 9l leert r.t.ltortutennin m ies talIlrsi m.r.rh.rr-r.

rniita oli krrikkialla. Ja rnikri kurnrnallisintir, ne olivat
sur,rrimmirksi osaksi vilrollisia. Kokonrrista 15 r,iholliste

Ulkon.r pimeni. L.:.prn

,r )rr

t

;.

din-rme jlrkur':-sii >is.:inx.r', :.rr :.:
krrulrri askeleit,r k]r rlr
": ..:.-.:.,
jotain ratkaisevaa r.rprhl::.:. K.::
r,äiin ja vrrmi rapaili liip:.rs:n:..
hurrto r.rlkoa:

Ätt,ia

an-rpuko,

kin, kun pxrtio oli

trtclk,, r.trtlt.tttr)nl.riscs\.r j(,r)' ):s.r.
LuLrtn.rnttr Schs.ir.rlr ruuntiin li)r'simme l-rirsikär-r-rpiin
Liirclr.i :.:,ii-rh.,..i.,:i.i. H.in,rli ollLrr vksinään kiimpässii
::,,,ki...: <rer ..-i..ess.r j.r oii vrirriinr r päiisrä n öpalveluk:c:i.: , .sr:.:t :'t:;:i!-rts:i lttu. kutr vihttllisen tuli hänet f'l.:ii: \l:.:'.e: r:e:ess.i virr.li n'h j.iksi rn'uruttu pistooli.
\l-.-..: ::nli:.::sr:i,i,rii k.rJonrrur. r'irrntaankin jorrtuurrt
i;:ri:.<s: Iirn:c. siirmnre mekin Åugusrinir-r kanssa,jOr-rtrr:-.c.: \ iriei!isi mets.isrlsretkernrne aikana, sillä vihollisirrir,,: :i.,ri'i niiirin likr>ihin olla jo vakoilen.rassa tuki-

:. .:-..:;,

n)'t- tiehensäl
Korsun r'äki puhkesr :ie;-.--::-.-: ::-..:lähti
Augustin
välittörniisri siton\un \'.:rri.:::. i-.":\ ir.
tunutta kor-rekivääriarnpujaa, .jolr;r .lurrri uir ..tr:s:.:.,:
keLrh

kon j a vaurioittanut selkärank,ril,

selr r,llrkse

n..

rer.rkir.r «rli paniorr Irf iikkiiy's trrllut tril'dellisenä r'llär),ksenii. Varti«»-r-ries oli lurrllut sirii r»naksi pilrtiokseen, \,trsiu-

T.r;rs

S

\.::-.(,-^r:r.:. ,

laskettiir-r krratuneen saksalrristen k«lhnea vasti.riur. Ja kui-

V.rh-

n isi

räiilll sr-hriic:.

rrlos rtrrkirnaan tilannetta. Ruu-

...,,..

-. .. -

r»iin hrrlvatrturninen. Minrrrr sitomiseni siirrcrriin .:qr:.
nä tapruksena" tuonnemmaksi. Os«ritraurui. err; i:,,nc-1'ristoolin ltrori oli osunut olkapäiihiin onneksi rikkoni..r:.,
luita.
Ernme olleet saaneet koko päivänä syiidäksenrme. m'!:rr.i
jänniq's oli poisranut näliintur.rteen r.riin, ettei rr.roka ilr.rsellakaan erikoisenrn"rin rniritrirnut. Reaktio oli muurenkin r.riin voirnakas, että nlr tuli isttrttr.ra pitkiä r«rvej,r n.lsiinii tuijortaen eteensä ja rnieriskellen, oliko äskeinen k.rhrrkka lainkaan ollut totta.
Ktrr-r siitii sitten oli tultu entiselleen ja saaru haavoihin
uirsi.rpu, liihdimme Augustir.rin kanssa rutkimaan, rnilrii
::.ir rri hirsikämpässämme, se kun oli koko ajan ollLrr vihol.::c;r hrrllussa. Niir-r sekaista praikkaa on harvoin sernut
:.:::;.i. Rutrrlut säpäleir-rä, seiniit ja suuri osa tavaroisra lä-

.r

)ir

liilrestr r.rvr.

ehkii trrrkoittrkselliscsti

:.rit tr:tp J.rrsrössii.

Froher Sarnstagnachmimag" eli "lloincn lru.rnt,ri-ilrapäir'ä", kuten Ar-rgustin nriresi sitii niS.ll.rinen oli

nrininri.in

se

Srrksrrn

rlrdion tulu)etun

lauantaioh.ieln-ranu-

merort lnuka:.tn.
Seurlavana aamuna jotr.luin heti mukaan "han-rpaiclcn
iresutrn Vahva saksalaincn partio oli salpuntrt rrvuksemnre Saijirlta ,ja sen tr.rloa $ti lu«rnnollisesti "zurnn'ohlltrr". Yleensäkir.r tässä tukikohdrussa runtui pull«rnk«rrkki
«rlevr-rr-r löysässä eikä palj«rn ailrettir tarvittu sen aukaiscnti-

seksi. Viinan

voimirlll t1'riskennclriin pihallakin,

ruuutiunia rniehiä

jossa

oli

riisLunassa kaatuneilta vilrollisilrrr
vaattei tir, jotka p iti toin.r ittrrir vankileircihi r.r vank ien ki\, ttriin. Pojillc oli ltrvatttr pullo srlapsia palkaksi jrr he kis-

koivat ja ratkoivat karnlrlrsst riPs.i511 vair.rajier.r 1'ltii.

I
,i
::
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Olimrne vlliittyneitii l',una-arrneijalaisten tavattoman

pirksusttr \'lutetuksestil. Tavallisen toppatakin ja housujen
Iisiiksi oli r.rseir.r-rn-rilla turkisliivit ja kolme alusvaatekertira.

oli arviolta )(r-{r0 vuotias rnies, jota epäiltiin
joko polirrukiksi tai johtavaksi upseeriksi. Hänellä oli hyvin hoidetut kiidet, Iyhyeksi leikatut kynnet ja käskevri ilrue kasvoillrrr.u.r sekii kokonaista neljä paria alusvarttteit:r,
rnikii vrrhvisri uskormme, ettii päällikkii kaatui niin rneidän pLurleltamrne kuin toiseitakin.
Vanjat tuoksuvat vieläkin voclkalle, sanoivat poixt.
- iln.reisesti saaneet rohkaisuryypy'n ennen 4'nnäkOlivrrt

Jorrkossa

pikkukone. iotil \'rrten oli tukikohclau viereen raivartu
lunesra r'.rp.rr ;rlLre. Srorch tulikin, lensi useaan kertaat-t
ylitsernme. nrLrrt.r h.ii1.vi sirrer.r näkyvistä. Kova tuuli oli
tehnvr rn.rihinl.rskL:n nhj.iksi Siiäiiksi kävi vaikeasti l.raavoirrunLrtr.r .§evelre.i. jok.r nvt .jotrtui tekernliän pitkän
Itr.trk.Lrt ltsr,,:x,,.,,n::.i:i.,
Seurr.rr'..n.r ;::r':::.i ::--..tk:^simrne sitten

kohti Sallaa jir
srks.rl,rr.t., (c:.::..:,:.:.-.:-.-.i. Perillii oli rneitä.jo «rclottan'rasmikäs rnutr
Srl S.1ks.L..i:lc: :..:..- , r i..:.\ur:lcrlt.U" ja
olkr,rir-r k,,::..<<::.'^. K ::-.;:'.:..j.. oli puhelinyhteyksien
Iess... ;,,-i.<. :..'.:.:-. :..:---. ::r:r ,i., 1., t,"1r.Lsra ja rilanteesta
rLrki<,

köri.

Prrrtion rnukana «rllut, kiratlurur nainen herätti luonnol-

lisesti erikoista huomiota ja mieler-rkiintoa. "Pirtissiinrn-re oli vain kerran ennen nähq' nainen, rnuuan sotilaskorisisar, joka eclellisenä talvena oli käyn1,t siellä kantriinitavaroira krurpirtelernassir. Tiimii venakko oli vielii nuori, varmaan alle 20 eikii piirteiltäiin vastenrnielinen. H,in
oli toiminut partion sanitiiiirir.rii ja oli taisteltrn rrikan.r .,tonut pari toveriaan vallatussa keittiörakennuksessrr. lr.i.,

voittunut itsc reiteen, sitontrt haavanslr kurtne s osr..::-.,.
virts:ran oli tehnyr relrtiivänsii.
Tyti)n riisuminer.r oli lrurr.rnollisesti 1-iiir'än lrLrrr'-.'-.:..paus. Po,at lrarveilivat vmpiirillä, jotkut niippriilir.:': <..,
vil. Toclettiirl, ettii t)'ttöpoloinen oli 1:,uerru .rir ,.:-. i. .:.
r-niel-retkin. Jostlin trrskusta pLltosi vrrloku\-.1. e\it:...:. i .
kastir neuvostolentäjää rnit:rlit rinnrus.r. H,in i.ir :..i .:r. ,
tiiäri ty ttöä ka ipr rrrur irirn.

Meitä klhta hairvoittunuttrl

norrt.lm.1,1n

hfl]keelo sellfifilrrrei

I

ATSOPYRAN
MITE tabtetti
tehokas

ja

turvallinen erikoislääke

reumaattisiin kipuihin.
20 ja 50 tabl.

ATSOPYR

voide

nopeasti vaikuttava. lievittävä
ja hyvin imeytyvä voide reumatismin

paikallishoiloon.
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.LETKATKAA IRTI
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n,.,::

:'.:-.....

\[.

--::-,:--=

.:::::]::l.iiser. joita hän

saattoi

k,:::--.s:=.-.- -I- {.... :-.:: i,---.-.::<,-: nllikin. Toverini tila
e: .-.-.-:.-: l---,,-:::-.-r :=:- .::. , -:a-.::l .1llt.llllJiln Seikka-

i :--:,:':'.: :,:-i:::- ;:.::: i, ::--;:::,.:..r,c h,ir.fliifikSi jäli:--;.:: \--:::: , ii-:::<-. \,-- .:::--r:ili:r

,

rii--t

rff

.rh.ltllliStA.

i::: r..-. -,:.=4. --:::: sr.r-. r.,r.otn lii.itt,inrjin: IIistä rrihetr:,..'...: '...-. ...ic:r i-.:rii:\'.1! t,rppior.' lIik,i s.ri vihollisen
.--..:::--.:::-. :-.ii.,rhJ.rstr. kun sillä oli se jo n-relkein koko----. ...:-..-:i.r.ill: IIle.

: ----:;:j:iri iiudelleen rinrlmalle sairaalareissun jl toi-

,-.-.-.:.

:.

odotti kutsr.r saksirlaisen cliviPullutteluun. ojentaessaan r-nir-rulle

:r-..,n t.ilkeen minr.rx

r-.-:t'.-i,,i-rrenrrrjan

--:.:::::::r hiin lausui ntuutarnia rnieleenl':ainuvie srnoj,r:
p.litsi ertii hruivoituitte Te pelastirre rintiunrri -----:..sr.r vlilla olevien srrksirlaisten toverienne hengen
:--

HEIKKI SCHRODERUS

"Keittiöpossun"
kokemuksia Uhtuan
suunnan tappeluksista
JR 11, komentajana eversri S. Malm, oliJatkosoclan Uhruan suunnau taistelujoukkoja, jonka raisrelureitti kulki
Stromussalnelta Ireiniikuun alussir rajan yli Vasonvaarairn,
Vuokkiniernen kyliirin j;r siitä
Por.rkalahclen kautta Pisto.joelle. Tiisrii mentiin er.rtistii ar.rkaramprien .ja .r,eristen raistelujen jäikeen Koriri.järvelle,
jossa taas olivat eclessä kovat 1,11166,1otot. Eteenpiiinrneno
i'ritti olla tukossa, murta kovien rnelskeiclen ja rynnisqsten jälkeer.r venäläisten ylivoima mtrrskattiin ja raival jatkui Uhttran liinsipuolelle. Siinä venäliiisten vastarinta kiivi liipipääsen.rättörnäksi. Monisra kauhistuttavistr rl nnisedelleer.r Lawtrjärver.r katrttir

tyksistä huolirnatta löi vihollinen meikiiliiiset verissiipiiir.r
takaisin, linjat juutttrivat Kiestingin
Rijhön
Uhrtrrrr.r
- Alkoi
lär.rsiptrolen
Ktritti,järven
Rukajiirven
tasalle.
uiiu sltnottu-asen-l2rsotn-

Itse k,:Lrii:in I p.rr.rijLrorr.tr-r i. koml>panian ttipiniiiin
''keilriöF():si:ir.:. rr)rci-r cieli,i nr.riniruissa tap|eluissrr en
ollut rnLrk.in.i r.:;;c,ri.rr-r:. r'.rikka reistelLrt kvlliikin näin ja
sain niir,i mrös koke.r linj.uniehi.i ruokkiessrrni.
Keittiöpossiln rirk.r ei mir-ru.i ollur rlunperin htrvittrrnLrt. Olin siin.i kuin c,lisin jonkin l.lh.rn tehnvt j.r nyt nii-

tii svnrej.i so;;.rk.rLrir.rn virrressrl kuirr.rillur... Jatkuvasti
siirii pvr relin pois. muttrr ei laskerttr.
Sitter.r elkor kes.in lo;.trllrr --i1 Iivökkiirs eli ns. Kiilan
+'önrö r'enril.iisten .rser.r.r ii n. Meikiiliiisille kiLrsalliseksi kiiyny't r'ähiiinen kturt1.,1p6 olisi pitänt't vallata. Se olr vaarallinen, koskrr sieltii srri n'roni mies tulnlran reiiir-r otsaansa.
Siitii oli aina linjoissr pr.rhettl srlnoen, ettii "su«rrnalainer-r
se tiihtää silnier.r viiliin, nrrrttir vrnja se arnpuu keskelle
ohrua".

Näkymä Uhtuan

kyliltä

':**.: ,s,
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I
No, ruo piruliinen kukkula oli nyt otettava pois srrtä tu-

li tosi. Käsk1' oli annetu ja

arka sovittu. Hyökkäys alkoi

aamq'östä. Sitä seurasimme töpinän pihaila noin kolmen
ja puolen kilornetrin pääsrä.

Tvkisrö ja korohorot aloittivat kukkulan pel.rmiryksen.
Tämä taisreiu rikkoi talvisen hiljaiselon ja loi ympäristöön
henkeä salpaavan jännityksen. Pian venäläiset vastasivat
tuleen. Kranaatteja tulla pötkäl-rreli töpinänkin ympärille
heidän ampuessaan sulkua myös l.ruoltotielle.
Kohta alkoivat pikkuaseetkin laulaa kammottavalta
tunnrvaa papatustaan. Se muuttui hetkessä yhdeksi pärinäksi, vain aina jokin suuri mysähdys erottui jyrinästä.
Meikäläisten hyökkäystä tuki myös kaksi saksalaista "l.rtö-

kivaunua".
Yhtenäinen tappelun jylinä jatkui taukoamatta. Aamtt
valkeni päiväksi, ja raistelun melske pysyi yhäti kiivaana.
Linjaan piti viedä ammuksia, ruokaa ym. ja hakea sieltä
haavoittuneita, vaikka tie oli jatkuvan tykistökeskiryksen
alla. No yritettävä oli, ainakin ammuksia ja käsikranaarteja oli sinne saat^.va, kuten myös tappelijoille muonaa.
Ammuksia sinne saatiinkin, rnutta muonaa ei. Tuii ilr:.r
ja pimeä, mutta tappelun melske vain entisestään paheni.
Nyt oli minun vuoroni lähteä l.revosmiehen mukaan, am-

musten, piikkiiangan

ja

muonan vientiin. Matka oii

kranaattisateessa vaivalloista ja hidasta. Hevonen oli vhtenään kranaattien ulvoessa maassa rnakuulla, koska se oii
jo oppinut suojautumaan. Samoin minä ja hevosmies
Heikki Tervonen Nuojualta myös aina maanpover suutelimme täällä vieraalla maalla.

Lopultakin pääsirnme "Kon'enlohru" nimiselle kors*.le, joka oli kaivettu korkean mäen rinreeseen. 1r siii:e::'

oli rnahdollisuus

tuli

keirriöpossu laatikkoir.reen taistelul.rautaan, jossa

rihini

iln'ran

oli

kova

kär'nnissä, koska venäläinen hyökkäsi kaul.riana

::ti-sstrn.l

tl-ri huuteen

uraata.

T.:;.:.:.mrni r-niehet srnoivat, että ei nyt rrlllonaa tarvita,
:--:€: \.lrn lmFum.1.1n. sillii et r-ri't pääse takaisinl
L-r:,-,:: s:r:: irreirif mr'ören johtljille, että ammuksia,
Suomalarsten
eteneminen

heinäkuulla
1941 Uhtuan

edustalle

**ffi,
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päästä vain hevosella. Rautaa

täydeltä, edessä rätisivät pienet aseet hetkeäkään taukoamatta eikä tällä paikalla näk1'nyt valorakettien ieimussa
yhtään elävää olentoa, ainoastaan käri'n ja savun usvaa.
Tässä Tervosen kanssa keskustelir.r.rme, rr.ritä tehdä. Ei
voinur hevostakaan laittaa heti takaisin, koska saattoi olla
l.raavoittuneita, joita oli palatessa vietävä linjoilta pois,
kaatuneisra puhurnattakaan. Sovirlrr.ne, että l.rän jiiä trevosineen korsulle ja minä yritän komppanian asemiin. Tämä meno tuntui keittiöpossusta aivan kauhialta sellaisessa romusateessa, mutta velvollisuus runtr,ri pakottavan,
pelomipa tai ei. On tunnustettava, eträ kr'llä pelotti. En
osrnnut arvioida, rnikä linjaan olisi rärkeir.rtä viedä. A.fattelin vain miesten nalkaä' ja sieppasin kr.tivarnrtoualaatikon olalleni sekä lähdin yrittämään. Svöksrir.r räjähdyskuop.rsra toiseen kraanaattien yhtenään räfähdellessä ymplrillini. Huomasin, että taisteluhauta on vielä muutamien kvmmenien metrien päässä, kun luodit vinkuivat
korvissrni. Edestä kuului kauhea "uraa-uraa '-huurojen
p.rul.ru. ia ammunta kiihtyi. Tuntui, että n)'r ei enää pääse
mihinkään, joten olin jähmettyä siihen kranaattikuoppren. Iso kolli mr.ronaa oli haittana enkä sirä voinut heitrJi pois. joten päätin vielä yrittää, kävi miten kär'i, siliä
er oilut lvstiä tähänkään kuolla.
Tein lrin'ksen parl.raani mukaan ja niin solahti tämä

muonaa ja piikkilank,r.l on Korvenlol-rtr.r-korsr.rlla. S;rntassrr
pr,rtrtuin tappeluun .lseenilni kiviiärin torrakko. Ålkueja-

tukseni oli. err.i srisir-r rhden vastapurlen tulijan pois 1.eSe ei ollLrtkaan vrrike.r
ravoite. koskr rinteessii l;iukkasi ukkoja tät'nnään osirn olIessl vain rruutln'rJ.n kvntmenen metril"r päässä. Jo|rrr rirlikin pipol-rkkrnen l.rlr'äksi maalitaulukseni pensaan viereen TLrikk,rsin kiväärin penkalle, rlostin pääräni ampu.rkseni. murta samassa penkassa jvsähti je minr.ra l-ruimasi.
etten meinannut seisaallani pysyä. Kiviiiiri lensi kynsistäni
rn hiiteen, sain hiekkaa siln.räni tiil'tecn ja korvani menir'ät tukkoon, etten kutrlh-rt kuin humir-rarr ja luml'rsr,rtusta.
Huusin peekoo- ja koopeerniehille:
An.r;,ukaa edessii

listii. ennenktrin olisi onte vuoroni.

- ja siihen tulikin
olevaan pensaaseen vil.rollisen peekoota,
heti sellainen q,rippy, ertä virnjan oli vaiettava.
Sitten minLrlle annetriin trusi tehtävä. Oikealla oli venäläisten ruumiita taisteluhatrta kukktrrirllaan ja jarkr.rvasti
tuli ukkoa vain röykkiön yli. Nyr saimme ryhryä st,yriirnään kranaatte,ja tulijoiden niskaan. Tähän rninulla olikin hyvä taipumr.rs, koska jaksoin heiträä kauas. S11'telir.r
sitten kranaatteja, joita oli vaikka mirii laatua. Riiykki<it
vain kasvoivat ja ukkoa vain tuli, näytti etteivär ne lopu
koskaar.r. Lopulta venäläiset alkoivat peräyryii, jolloin tuli
rauhallisempaa. Sill<tin päätin lähteii hakemaan lisiiä rnr.xrnaa. Tähän joukkueen johtaja tai korlppanian päiillikkö
sanoi, ertei tänne tr.roda muonaa, koska periiännvrnrne i3
mokailernrne entisillä korsuilla. Sain laatikkoineni palata
takaisin töpinään.
Pääsq'äni korsulle rninua kohtasi järkyträvä näk1'. Tervonen makasi korsun edessä verissäär-r silvottuna. Kun
kopasin hrintä

-

kylnä oli, hrin oli

poissa. Sarnoin

Etulinjan
vartiomies
Uhtualla

oli

vonen prhasti silpouruneena. Mtronxt olivat 1,mpäri korsun piherr. N1't olin vakavanaarnainen mies, kun keräilin
f.iljellri olevia rnuouiir ja toimitin ne komppanian komentokorsr-rlle.

Il.itk.rlLr töpiniiiin eli huolt«rjoukkueeseen tein omapiii-

alr eniiä keittiripossuksi, vaan paikkani
Iinj:ss.r.
Koskr p.rl.rsin töpir.räär.r yksin, seurasi tästii kovasti kyselv jJ. Eirkip.i oli nr.rrurni myös sen niiköinen, josre voi
lLrkel jot.rin. Kert«rilin rien sti kaiken tapahtuneen ja viiiipelr Esko .{irrksiselle teliiri nvkyään Oulussa) tein ilnoisen p.i;isilli56,r: en

or-r

tuksen j.irkkvmjrtilm.istii l.iiiitöksestiini, etten eniiii ala

keittiöpe5511n virkrrrr. joren liihclen liniaan, jonka minLrllc
on kornpplnilnp.iJll i kkö. iur.rrnirntti Timonen luvanr-nrt.
Viiripeli ei r.ih.in rlipunur, joren tein jäiiräpäisen "lakon ', kr,rnnes k.rh.len viikon piiiistii «rinen keittiöpossLr
Reino \/eijola n«ritriiii. ettii hiin srra lksin tr'öt tehclä. Vih-

doin r'äiii,eli Åireksinen jo viihiin kuin

l,ikastuksissaan

sanoi:

Kvllii se on Rotin (kLrren minul kutstrttiir-r) ruvettilva-keirtänriiiin rrri tulee linjirrn lähtö.
Lähden linjean. r'astrrsir.r. Siihen Esko «rkasi:

- Ei ktrn keirtiimiiiinl
- En rrl,r. se on \'llrrl.l: N)'t Esko hölqi ja sanoi:
- f111xx Rorirl nrennä lir.rjaan,
aina or.r röpinäiin tuli- vaan l.rirn'oin linjarar.r l.ralukkaita.
joita,
Näin loppui
- josta puuhasolo keitti<\rossunir jir r.ninusta tuli linjamies,
ta trxlellir sain tirrpeeksi. Kolnresti haavoituin ja
inv;rlidi, kuten nronet sorrrtoverini.

r-r1't oler-r

he-

Saksalainen
panssarikomppan ia tu kemassa
suomalaisten etenemistä
Uhtuaa kohden
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Erään nuoren
sotilaan katumus
PEKKA KARHU

Teltat olivat sotilaittemme
pelastus Talvisodan
pakkasen kynsissä
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HEI-MIKUUN I9.i0 1>troliviilin seutuvillit ,lr viihiin sicii
ennenkin os<-ritti ver-räläir-rer-r aktiivisuutta rnonin trrvoitt
Slllan rintan-ran Märkäjärven lohkollrr. Ensin se yrirti suoriIla rintarnahyrikkiiyksillä piiiistä eteer.rpiiin Kemijiirven
Sallantien sllrrnnass.l. sen molemrnin
Mutta lyii-tiin air.ra raskair.r tappioir.r q,kistri- ja ;,uolin.
krar.raatir.rheitinrulen tuker.rtana tirkaisir-r. Virnkten kertornan mukeeu venäliiisiltii joLrkoiltr meni niiissii 1'riq,ksissii niir.r tarkkiratt
hyökkiivshenki, etrii

tihlle oli tuotlva vereksiii jotrkkoja

takaapiiin.

Kun rintiurahyökkiiykset eiviit onnistuneet, venäläiset
lähettivät väher.nr.nän hiil.rtotaitoisen patal.joonan rinrrtrnamme oikean sivustan yrnpiiri kiertäen yrittäru'iiän t.rkarnaastoomne, mLltta sen yriq,ksen torjui kapteeni
Al.ronir-rksen pataljoona viholliselle raskain tappioin. Tätä
seurasi viholliser.r yritl,s satamiehisellä valiojoukolla päristä
II/JR 40:n r.reljär.rr.ren komppaniirn selkään rintamaume
orkellla siivellä. Mutta neljänrren komppaniar.r taakse hiemar-r oikealle porrastettlrna pataljoonan reservissä ollut
viides konrppar.ria tr-rl.rosi yhdessä nel.iännen konrl.prni.rn
kanssr koko venäliisprrtion.
Vihollisen ptrolelta annetriin rneille jatkr-rvaa q'kistö-,
kranaatinl'reitir.r- ja panssaritykkitulta yötä päivää. Patal158

joonrunme jor-rtui oletnatrn tulessa yhteijaksoisesti i ksitois-

ta vuorokaurta, jona aikar.ra venäläiner.r yritri silloin tillöin suorilla ri r-rtan.rahyökkäyksillä väsy ttää joukkoarlr.r.re.
Venriliiister.r lentokoneet olivat Mlrkäjärven jäälle puhdistetulla lentokentiillii, josta nc suorittivlt aserniernme ylle
pommitus- ja tulituslentojaan noin kl,rnrnenen koneen
voimalla lrari kertaa päivässii. Ryskettii ja q'tin1iä riitti
niiinii aikoir-ra enristii enemuiit-t koko Stllen rintrrt.ttllle rirsittaer-r tiiten pitkän aikaa vrisl'neitri jotrkkojar.nme,
Sairnrre vihdoin vaihdor-r jrr plrrrljoor.rerlrme paikaksi
rnliärättiin SaLnivaaran proltetr.rr.r kvIiin mllsto. Majoittaudr,r in-u-r-re relttarl a joi tukseen kv liin reunlrssi1 olevan vaaratr
kupeeseen paikkirar.r, jossa kesvoi ntrorta petä)ikköä. Siinä
oli pataljoor.ran.rme senjiilkeen levossa melkoisessa ih.nasuojassa.

Majoittauduttuamme kunnolla telttoihin ja väsyneitten
miesten irsetLrttrra lepoon luokseni saapui komea sotilas,
tuossa kal-rdertky,mnenenviiden vuoden korvilla oleva, l-ryvärytrtisenä .ja rnuutenkin näyttävän naköisenä. Här.r teki
reippaasti asennon ja pyysi lupaa puhutella. Mutta kun
hän sellaisen luvan oli saanLrt, ei l-räneltä puhetta kuulunutkaan. Hänen poskilihaksensa nytkähtelivät ja l.ruulet

tapailivat

sar.roja,

mutta mitään ei kuulunut. Mies näytti

'.-':;rsi.<ln jinnirn'neeltä ja l.rärnäänty,neeltä. Autoin hiin::.

.9*I*'

Srnokaahan pois rnikä rr-rieltänne painaa, koereraarr
',:rcessä
selviteilä ja ehkäpä ratkaistakin pulmanne.
Sirren se asia tuli:
- Minä . . . rninä pyydän lornaa, herra luutnantti . . .
- aikoinaan, monra vuorra sitten nuonruden pöljäpäisTuli
sään lähdetryä sieltä Iisalnen pLrolelta olevasta kotirnökistä vihasruneena. Par.rkautin ovenkir.r liihtiessiini niir.r

kovasri kiinni, emä ikkur.rat seinillä l.relisivät. Eikö lie
Sallan-Märkäjärven

rintamallal940pataljoonankomentaia, llmatorjuntaa

,

kapteeni E.

Ahonius

Märkäjärvellä
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ovikin rikl:(rrui..:r..: .: :-.^: :::..,,: k.,rkerasti kirottlla lätttiessä.
En u,c :c:--.,.icc:-. s,',:,,,:-. x,t', n),r enkii lälrettär-ryt irsestäni
mink,i:r,:-rr:,. ::.- .. :..:..,::

\1ic:. j,,k.r n.iirr.ir'.isri oli nkntenrissLi kiii'nrini irikanir

heikk«ltekoir-rer-r

piiivään saakka. En ole saanut vlrilreu-rr::rs:":r: :r-,-.-.:::r ::.-toja kuin kuulo;rul-reirten perr.rsreel.l,r. Kuii'ix: \, ::r.\ .-:kaar.rl Lier-reviitkö edes elossakaanT Täiilii k.:,rie:r-.i:-. i.::vojen alla tulee r-nierirtyä kaikeniaisrir. kun rLi,r r i:--, ,..-r.renkin näyttää heittäyryvär.r yhii pahemnteksi. Prt.ir>r :.."cia vanhemrnilta anteeksianto ja tehq.ii sor.inro. Ki.n rvt
<tllaan levossa, joirtaisi kait yksi mies «tlerua.rn liur))., luit-

kin

päivär-r.

Sanoin n.riel.relle, errä kuren siitä on kornppanioiss.r il-

on rällä kertaa koko Lapin Rvhmällä riivdeilinen lor-r-rakielto. Mutta voirtehan kirjoittaa lomrr-.uromuksenne nyr heri, koskl menen her.rkilökohraisesri kiivrrään rykrnentin esikunnassa kornentajan puheill.r, josse
r.r.toitettu,

rnuitten asiain yhteydessä on helppo esittää asianne.
Näin sitten tapahtuikin. Rykmentin kornentaja oli

myötätuntoinen asialle ja olisi päästänyt rniehemrne lon.ralle, jos se olisi hänestä riippr-rnur. Mutta soiretruaur
Rovaniemelle [.rän sai sieltä kylnän kielrävän vasrauksen.
Jouduin viemään loma-anomuksen rakaisin ,ja selittärnään kuinka sille oli käynyt.

: 1u::.rn ioivo;1 mielessään, näy'rti masenruvan to:.:r :;rr..:. \'ritin lohdurraa l-räntä yrnmärrykseni r-nukaarn
ci.,.:s.,,.

'; :;:1,,i:l:

Tiss.i rrpa11l5"rru voin antaa vain 1,hden lreuvon:

Krrjoirr.rkae
koriinnel Kirjoittakaa ja kertokaa peittelerr.rlrrii krikki vanhemn.rillenne. Uskoisin heirlär.r lrnravarl
.rnreeksi, sillä tärnähär-r on koko Suornen kansalle suurra
,rureeksiantamuksen aikaa. Äirinne uskoisin ainakin olevan suosiollisen sovinnon tielle, sillä äidithän rakastavrr
omaisiaan ja varsinkin nyr, kLln he tietävär rakkaittensa
olevan näiilä kovilla retkillä, joissa kuoler.na on rnelkeilr
kuin elämä ja joissa elärlrän jatkurninen or-r jokaisena I'retkenä kuin lahja 1,lhäältä. Sanokaa slroraan kirjeessänne,
että olisitte nyt tuilut koriin tul.rlaajapoikana, murta eme
tällä kertaa päässyr. Kertokaa sisäinen heräärnisenne,
kuinka se on Teidät saanur valraansa!

Nuori mies sirnoi verkalleen:

Niin nrinä nyt teenl
Neljännen konppar.rian va. pä2illikkö, vänrikki Simelius kertoi seLlraavana aarnLlna, kuinka mies oli komppanian kornentoteltassa kirjoirtanut kirjettään melkeirr ko-

-

ko yön heikosti valaisevan myrskylyhdyn lepattavassa hä159

r.r.riirässii.

Atrkinyt hän oii viiliin ja viiliin pyyhkinyt hikeii

otsaltaan, pitäer.r viiliir.r lyijykyniiii sLrussrl rlsioita,rn r.uiertiessäiir.r.

Kirje par.rtiin kuriirip«rstissa menemiiän Kernijärvelle ja
sieltä se aikoin:ran oli liytänyt tier.rsii sinne «rrppaan Iisalrnen liihellä, jossa rr-riehen vanhtrkset saivat sen van-nilan
<xlottarnattomana viestinii pojaltaan.
Meni joitakin aikoja. Olirnme jo linjoissa uudelleen,
kun sruniLinen rnies sattlri patal,ioonirn asemia tarkirstellessrrni kolr.l:rllerri. Hiirr kertoi:

OIen saanut kotoa kirjeer-r. Kaikki on anteeks.i anja kaikki on sovittu. Ny,t taistelen vapaalla rnielellii
niir-r kauan kLrin kykenen enkii py,i'dii lornaa ennen sodat-t
krppua. Tiimiin jälkeen )oLrcluirlrne Viipurinlahden län-

-

netrr,r

nenpuoliseen "lilramyllyl,n" ja kerton-rukselilne n-ries siii11,i hengissii

ja

naamruitta. Vaelsimrne rauhan jiilkeen

mr-ltkien kautta Kur.rsamoon, jossa rykrnenttiiimrne rllvettiin purkan-riran. Sieltä hän pääsi lähtemiiän sinr.re Iisirlrler.r lrihelLi olevalle torpalle, jossa isä .jir iiiti vannaan her-

tarsti odottivrlt kolreaa

p,oikiransa rnaailrnan turtrlta 1r,tlaavaksi s«rclan kurirnuksesta 1>elastuneena sekii hengel-

tiiiin heriinneenii

virnh ustensrr turveksi.

Kans ikuva:

<a'.a a. :lalnen
e a-a^sä tarstelussa
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)rlo Kiriponen:
TURHÅLLÅ A1ÅTKALLA JOHANNEKSEN
RINTÅMÅLLA.
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Srrviaho:

KÅHDl-.N

TL'l.l:\ \

\L:>>

\

I16

Jvrki K:rrcincn:

PÅRl'lOKÅHÅKK.\ >.rK>,1,1.\l>ESS.\ .
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Heikki

Schnrrlerurs:
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Pckke K.rrirtr:
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Kirjoittojot vostoovot esittömistöön
Kylläpä sun, Kalle, pitää aina ottaa huomioon oh-jesääntö ja sen mukaisuus. Minua alkaa kohta epäilyttää, mahdanko minä olla sinulle ohjesäännön mukainen heilakaan.
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